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1. BEVEZETÉS 

 

Bevezető gondolatok 
 

 

 Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola 
és Készségfejlesztő Iskola 

 
Jelképünk a biston betularia, mely számára a túlélést, és a fejlő-

dést a megváltozott feltételekhez való alkalmazkodás jelentette. Ko-
runk egyik legnagyobb kihívása az alkalmazkodás a hihetetlen mér-
tékben felgyorsult fejlődéshez, változáshoz. Az, hogy mennyire 
vagyunk erre képesek, nagyban múlik a nevelésen és az oktatáson. 
Társadal- munk sikere és az egyének boldogsága-boldogulása 
nagymértékben múlik azon, hogy a gyerekek intézményes nevelése 
képes-e igazodni a gyorsan átalakuló feltételekhez. 

 
 

Mottónk: 

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." 

Tamási Áron gondolata, nevelési elveink alapját képe-
zi. 
Fontos, hogy a tanuló jól érezze magát az iskolában, mert csak akkor alkalmas 
teljesítő képességének maximumára, de e központi gondolat azt is jelenti, hogy 
amint a családtagok egymáshoz alkalmazkodva érzik otthon magukat, az iskolá-
ban is szükség van az alapvető alkalmazkodásra, hogy mindenki otthon érezze 
magát. A családi fészekben talán meg nem talált otthont itt igyekszünk pótolni, 
sokszor tudatosan, máskor megértő tapintattal, mert diákjaink között igen gyako-
ri e téren az indokolt hiányérzet. 

 
Sarkalatos elvünk, hogy a társadalomnak mindenki lehet hasznos tagja. Ennek 

megvalósítása épp úgy az egyén érdeke, mint a közösségé, és ha ezt egyedül nem 

tudja megoldani, a  mi  dolgunk, hogy segítsünk neki. Mindenki képezhető és mindenki 

alkalmas valamire, csak meg kell találni, hogy mire. Ha nem tudja megtalálni magától, 

segítsünk, vele együttműködve képességeinek 

kibontakoztatásával. 
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1.1. Az intézmény bemutatása 

Köszöntő 
 
 

Ön a Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola,  
szakmai programját tartja kezében, amelyet az iskola oktatói testülete alkotott és folya-
matosan aktualizál a képzés nevelés-oktatás terültén szerzett tapasztalatai alapján. 

Most, ebben a dokumentumban rögzítésre kerül mindaz, amit a több mint 

68 éves múlttal rendelkező iskola felmutathat és a jövőre vonatkozóan célul tűz ki maga 
elé. 

 
Olyan dokumentumot igyekeztünk készíteni, amelybe, mintegy önmagunk elé állí-

tott tükörbe belenézve, tisztán és világosan láthatjuk az iskola értékeit, céljait. Azokat az 
alapokat, amelyekre épül, és amelyek által folyamatosan megújul mindennapi életünk, 
hogy mind eredményesebbé, és hatékonyabbá váljon az iskolánkban folyó nevelő-oktató 
munka. 

A „tükör” homályos pontjai is jól kivehetők, amelyeket őszintén feltárva szintén a 

folyamatos megújulást segítjük. 

Ebben a „tükörben” nem homályosak és nem jelentéktelenek a múlt kikristályo-

sodott értékei, és a jelen reményteli kezdeményezései sem. Minden, ami 

az iskola fejlődését szolgálja, helyet kapott és kap a maga idejében, a szükséges mér-

tékben. 
 
 

Bízunk abban, hogy valamennyi iskolahasználó megtalálja iskolánkban azt, amiben 

mi mások, amiben mi jobbak és mások vagyunk a többi középiskolánál. 

Hisszük, hogy iskolánk olyan egyedi, mindannyiunk által vállalható szellemi mű-

hely, amelyben a szívvel-lélekkel és szakértelemmel folyó nevelő-oktató  munkaered-

ményeit haszonnal építik  be  tanítványaink önmagunkba, és válnak erős horgonyaivá 

ma még törékeny demokráciánknak. 

 

Az oktatói testület felkészült e szívós kitartó, nehéz együtt munkálkodásra, csa-

patmunkára. A testületben felhalmozott tapasztalat, erő megbízható alapot biztosít a ha-

tékony oktató-nevelő munkához és a kitűzött feladatok sikeres megvalósításához. 

 
Megőrzünk mindent, ami eddig eredményes és célravezető volt, de nyitottan fo-

gadunk minden olyan változást, ami  előrevisz, és  fáradhatatlanul keressük a további 
megújulás lehetőségeit. 
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1.2. Az intézmény küldetésnyilatkozata, jövőképe 

 

Az intézmény filozófiája: 
„Hatékony, komplex segítségnyújtás, a valós szükségletek kielégítésére.” 

(A filozófia szerves része a hiba megtalálása, újbóli végig gondolása és kijavítása. Mind-

ez az ismeretszerzés szerves része.) 

 
Vezetői filozófia: 

„Korrekt, következetes, a munkatársakat bevonó vezetéssel, továbbá a 
szükséges feltételrendszer biztosításával, elkötelezett, maximálisan tel-
jesíteni akaró és tudó, kezdeményező, változására képes, megelége-
dett kollektíva kialakítása. A lakosság, a fenntartó, a szakmai szerveze-
tek és a versenytársak elismerésének, megbecsülésének kivívása.” 

 
Szemléleti alapjaink: 

 
 

A) Szakmai 

 A valódi szükségleteket felkutatva, azokat figyelembe véve kell a 
 

szolgáltatásrendszert kialakítani, mely egymáshoz jól illeszkedve hosszú távon 

legyen képes a komplex segítségnyújtásra. 

 Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében kohe-

rens,befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innováci-

óval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes in-

tézménnyé váljunk. 

 Az  ügyfél  saját  erőforrásainak  felkutatása,  tudatosítása  és  annak 
 

mozgósítása a hatékonyság növelése érdekében. 
 

 Az  önkéntesség  és  a  választhatóság  lehetőségének  biztosítása,  az in-

tézmény feladat- és szolgáltatási rendszerének megfelelő alakításával. 

 Az  egyéni  a  csoportos  és  a  közösségi  szociális  munka  egysége  a 
 

preventív szemléletű és széleskörű problémakezelésben. 
 

 Szakmai kompetencia folyamatos fejlesztésének szükségszerűsége. 
 

 A különböző képességű, készségű fiatalok együttnevelése középpontba helye-

zi a tanulók egyénre szabott tudás- képesség és személyiségfejlesztését 

 

 

Együttműködés – ráhangolás az intézményben: 
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 összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése, szaktanárok tevékenységének 

tartalmi egyeztetése – egy-egy osztályban egy adott téma közös tanítása a kü-

lönböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével 

 projektek közös kidolgozása, értékelési eszközök megalkotása a különböző 

tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával 

 a tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domi-

náns kompetenciák pld. (kommunikáció, problémamegoldás terén) 

 
 

B) Szervezeti 

 Szervezetünk  struktúrájának,  kultúrájának  fejlesztésére,  továbbá  a 
 

megfelelő humán erőforrás gazdálkodás kialakítására vonatkozó igény. 
 

 Hit az előre mutató változás és a változtatni tudás lehetőségében és ké-

pességében. 

 Összhang megteremtése a környezeti hatásokhoz, a piaci helyzethez való al-

kalmazkodás, és a környezet alakításában. 

 A referencia-intézmények pedagógiai kultúrájának és eszközrendszerének ko-

herenciájával bír, amely tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben 

átvehető. 

 

C) Tevékenységközpontú élmény –(tanulói kompetenciák fejlesztése) alapú 

oktatás, mint a változás eszköze. Összefüggés a szervezeti kultúrával. 

Szervezetfejlesztés: 
 

 Tanulói kompetenciák fejlesztése 

 „Tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett törekvés, amely 

a szervezet hatékonyságának és életképességének növekedését célozza, a 

szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudomá-

nyi ismeretek felhasználásával.” 

Szervezetfejlesztés célja: 
 

 A szervezet megújulása, a szervezeti tanulás hatékonyabbá tétele. 
 

 A  szervezet  problémamegoldó  képességének  fejlesztése,  a  kreatív meg-

oldások kidolgozása és beépítése. 

 
 

 A   szervezet   alkalmazkodóképességének  növelése,   a   rugalmasság foko-

zása. 
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 A  szervezeti  szintek  közötti  összhang  megteremtése,  illetve  annak to-

vábbfejlesztése. 

   A szervezet, és az egyén fejlesztése egyaránt. 
 

A szervezetfejlesztéséhez használt módszerek: 
 

 Diagnosztikai tevékenységek. 
 Képzés, tréning. 
 Csoportfejlesztő tevékenységek. 
 Attitűdök befolyásolása a mélyebb struktúrák megismerésével. 
 A szervezeti struktúra fejlesztése. 
 Visszacsatolások, korrekciók. 
 Folyamatelemzés, hatásvizsgálatok. 

 Hálózati tanulás. 
 

Jövőképünk megfogalmazása 

Folyamatosan növekszik a képzés nevelés-oktatás hatékonysága, a  minőségi munka során 

szervezettebbé, és áttekinthetővé válik a fenntartói irányítás és az intézményi működés. Jö-

vőképünk tehát, hogy az átalakulás tapasztalataira épülő tudásunk, minden érdeklődő part-

ner számára elérhetővé váljon.  Az intézmény alakuljon át támogató és információs központ-

tá,  ahol a fiatalok igényeiknek, helyi szükségleteiknek megfelelő megsegítést kapnak. 

Küldetésünk- az adaptív oktatás alkalmazásával, részlegesen az inkluzív nevelés keretein 

belül, egyaránt és együtt használva a duális szakképzési rendszer és a gyógypedagógiai 

nevelés-oktatás módszereit, forrásait illetve eszközeit, a sajátos nevelési igényű tanulók át-

vezetése a nyílt munkaerőpiacra, hozzásegítve őket az állapotuknak és képességüknek 

megfelelő aktív társadalmi-gazdasági szerepvállaláshoz, egyéni érvényesülésükhöz. A kül-

detésünk egyben társadalmi felelősségünk is. 

  

 
Az intézmény bemutatása 

 
 
 
 
 
A  Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Célja: Munkanél-

küli problémák kezelése, társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés, a szakmai műveltség 

megalapozása, a tevékenységközpontú nevelés és képzés- oktatás-teamtanítás bizto-

sítása, szocializáció korrekciója, a hivatásszeretet kialakítása, kommunikációs képességek, 

tanulói kompetenciák fejlesztése, továbbépíthető alapműveltség. 
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A megvalósítás gyakorlata szerint olyan iskoláról van szó, amely nemcsak felzárkóztatást 

és pályaorientálást kínál, hanem megélhetést biztosító szakmát ad. Iskolánk tehát az élet-

kezdéshez szükséges munkavállalói és vállalkozói ismeretek gyakorlati megközelítésű elsa-

játíttatására, valamint teljes értékű OKJ-ben szereplő szakmaszerzésre ad lehetőséget. A 

szakmai követelmények elsajátításához szükséges feltételek mellett biztosítja mindazon 

szubjektív, objektív feltételeket, melyek megfelelő szakmai és pedagógiai támogatás mellett 

lehetővé teszik a fizikailag vagy szellemileg sérültek, illetve halmozott társadalmi, szociális 

hátrányokkal küzdők vonatkozásában is a munkaerő-piaci integrációt illetve reintegrációt. 

A pedagógusok ideális nevelő és oktató munkájának feltételei minden szempontból biztosí-

tottak intézményünkben, ugyanakkor az évről-évre változó összetételű diákság jelentette 

természetes pedagógiai kihívás szükségessé teszi, hogy egyfelől hatékonyabban használ-

juk fel a meglévő személyi feltételeinkben rejlő lehetőségeinket, másfelől azok céltudatos 

továbbfejlesztésére törekedjünk. Az iskolában folyó munka színvonalának megőrzése érde-

kében arra ösztönözzük iskolánk pedagógusait és dolgozóit, hogy a kínálkozó továbbképzési 

lehetőségeket kihasználva ismereteiket folyamatosan bővítsék és naprakészen tartsák, 

esetleg újabb végzettség megszerzésére törekedjenek. 

A tevékenységeinket igénybe vevő célcsoportok: 

 
A szociálisan hátrányos helyzetű értelmi, testi, érzékszervi és egyéb sajátos nevelési igé-

nyű tanulók, a  tanulási és  beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanköteles és nem tan-

köteles pályakezdők, valamint a szakképzetlen végzettek. 

 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: (különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló) 

a)  sajátos nevelési igényű tanuló: 

 
 mozgásszervi fogyatékos tanuló 

 
 látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanuló 

 
 hallássérült tanuló (siket, nagyothalló) 

 
 tanulásban akadályozott tanuló 

 
 értelmileg akadályozott tanuló 

 
      beszédfogyatékos tanuló 

 
 autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

 
 pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

 
b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, 

c) kiemelten tehetséges tanuló, 
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d) halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanuló e) más kultúrából érkező 

tanuló. 

 
Az intézmény (szervezeti) életútja 
 

Az intézmény 1952-től létezik. Funkciójában azonban  teljesen  megváltozott, feladatellá-

tása jelenleg egészen más. Kezdetben „Dolgozók Általános Iskolájaként” működött. A haj-

dani Lenin Kohászati Művek azzal a céllal hozta létre, hogy a csonkán iskolázott, esetleg 

analfabéta dolgozói az alapiskolai tanulmányaikat befejezzék. A képzés szervezése illesz-

kedett a munkarendhez, rövid tanfolyami jellegű volt, alkalmazkodott a dolgozók munka-

rendjéhez. A képzés nem öncélú volt, hiszen az üzemekben, gyárakban dolgozó emberek 

a szakmai tanfolyamokat csak abban az esetben tudták sikeresen elvégezni, ha pótolták a 

hiányzó alapiskolai ismereteiket. 

 

A 80-as évek elejétől folyamatosan szorultak ki a felnőttek és növekedett a fiatalok száma, 

így nem volt érdeke az LKM-nek az iskola működtetése. Az épületet eladta, a fenntartói jog-

körről lemondott. A fenntartói jogkört Miskolc város vette át. Az iskola a turbulensen változó 

környezetben 1990-ben született újjá, egyidős a rendszerváltással. Az alternatív szakmai 

programok hirtelen kivirágzása idején egy volt a sok között. Nem fordította fel a pedagógiai 

gyakorlatot se az oktatási tartalmak, se a számonkérés, de még a nevelés tekintetében sem, 

mégis paragdima- 

váltást  valósított  meg  saját  körében  azáltal,  hogy  következetesen befogadta, vállalta a 

lecsúszó, a kirekesztett, a valami okból hátrányba került, sérült, fogyatékos embereket és 

megpróbálta felfedezni értékeiket. 

 

Intézményünk megalakulását követően (1992) a helyi viszonyokat, igényeket és lehetősé-

geket megvizsgálva munkatársaimmal kidolgoztunk egy szervezetépítési projektet, mely 

alapján kezdődött meg az intézmény mai arculatának kialakulása. Az  1993.  évi  III.  szo-

ciális  és  az  1993.  évi  LXXIX.  Közoktatási törvény elismerte és kimondta a szociá-

lis és oktatási ellátások jelentős bővítésének szükségszerűségét. Mindez az intéz-

ményi profil állandó bővülését (olykor változását) eredményezte. 1996-os közoktatási 

törvény értelmében háromféle iskolatípus nyújt szolgáltatás a tanulók számára – 

szakiskola – speciális szakiskola – készségfejlesztő speciális szakiskola. 
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Az 1998. évi XXXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlősé-

gének biztosításáról – szem előtt tartásával fogalmaztuk meg rehabilitációs tevé-

kenységünket, az egészségügyi, mentálhigiénés, pedagógiai, oktatási, „képzési 

foglalkoztatási szociális rendszerekben megvalósuló folyamatként, amelynek célja 

a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, a  társadalmi  életben  való  

részvételének  szinten  tartása,  valamint  önálló 

életvitelének segítése”. 

 

1999-től kezdődően szakmai kínálatunk az adaptált programoknak megfelelően folya-

matosan átalakul, változik, műszaki, agrár és humán szakaterületen egyaránt. 

2002-től a felzárkóztató oktatás, munkaerőpiaci (MHGY, KOMP I.,II. programok) beveze-

tése, 2009-ben „Dobbantó” program alapján egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést 

előkészítő képzés működtetése a  nyílt  munkaerőpiaci integráció, pályakövetés rend-

szere újra profilbővítést eredményezett. 

2010-ben az iskola sikeres előminősítési eljárás után megkapta az előminősített refe-

rencia intézmény címet. Ez a cím jogosította iskolánkat arra, hogy 2011-ben pályázatot 

nyújtson be a TÁMOP-3.1.7-es pályázatára, ahol sikeresek lettünk, és felkészülhettünk 

a referencia intézményi feladatok ellátására. 

Mára egy letisztult feladatstruktúra maradt az intézménynél. A továbbiakban is a piac   

által   közvetített   problémákhoz  igyekszünk  rugalmasan  kidolgozni  a 

megfelelő strukturális rendszert az Európai Uniós projektek (HEFOP, TÁMOP, 

stb.) megvalósításával. Mindez folyamatos profilbővítést és ehhez kapcsolódó struktú-

raváltást követel, azonban a versenyképesség megőrzése, jelentősen függ ennek elő-

készítettségétől, sikerétől. 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv hatására felülvizsgáltuk és új- 

rafogalmaztuk intézményünk pedagógiai elveit és céljait. Az új Nemzeti Alaptan- terv 

műveltségtartalmainak beemelésével, valamint a Sajátos nevelési igényű ta- nulók isko-

lai oktatásának irányelvében meghatározott fejlesztési területek átvéte- lével színesítet-

tük oktatásunk, nevelésünk palettáját. 
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A szervezet életútjának alakulása 
 

 
 
Az intézményi életgörbe vizsgálata, és a hosszabb távú tervezések kidolgozása során 
egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a változásokhoz alkalmazkodni kell, a változásokra 
az innovációra szükség van.  
 

A projektoktatás, mint stratégia 

 

Tanulási környezet 

Természet 

Terep 

Műhely 

Könyvtár  

Laboratórium 
Eredménye a projekt 

Esztétikai, művészeti 

alkotás 

Materiális eszközök ké-

szítése 

Intellektuális alkotás 

Célmeghatározás 

Tartalom 

Környezettudatos 

magatartás 

Tartalom 

Mindennapi élet 

Eszközök Módszer 

Projektmódszer 

Kreatív, felfedez-

tető, kutató tech-

nikák 

Együttműkö-

désre épülő 

Kezdemé-

nyezésre 

épülő 

Önirányított 

tanulás 

Szociális és 

tanulási 

készségek 

lesajátítása 
Szervezeti 

módok 

Egyéni  

Páros  

Csoportos Folyamat 

Cél 

Tervezés 

Kivitelezés 

Bemutatás 

Értékelés 

 

PROJEKTOKTATÁS 
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Olyan helyzetet kell teremtenünk, a leginkább alkalmas a piaci versenyben való 
sikeres szereplésre, és a szervezet felépítését, működését és gazdálkodását nem a 
követelmények, hanem a hatékonyság figyelembevételével lehet megtervezni. 
Kiemelt szerepet kell kapnia a szervezet rendszerben történő fejlesztésének. 
 

Rendszerben való gondolkodás 

Szemléleti , fogalmi keret és eszközrendszer, amelynek célja: 

 Gondolkodásunkat a nagyobb összefüggések átlátására irányítsa, 

 Segítsen abban, hogy döntéseinknél a hosszabb távú, tovagyűrűző hatásokra 

koncentráljunk,  

 Cselekedeteinket pedig a mélyben húzódó lényeges tendenciák, minták és 

összefüggések ismeretében határozzuk meg. 

Tanuló szervezetté válás, amely olyan szervezetet jelent, amely jövőjének kialakítása ér-

dekében folyamatosan növeli, erősíti alkotókedvét és tehetségét. Fontos jellemvonása, hogy 

a benne résztvevők új módon képesek tekinteni magukra és a világra.  

 

Feltételei: 

 Intézményi önállóság 

 Erőteljes visszajelzés 

 Kényszerítés cselekvésre 

 Adatokra épülő iskolafejlesztés támogatása 

 Elkötelezettség az eredményesség iránt 

 Stratégiai gondolkodás 

 Szervezeti tanulás támogatása 

 Emberi erőforrás fejlesztése 
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2. NEVELÉSI PROGRAM 

2.1. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

A Szakképző Iskola / Szakközépiskola és Szakiskolai képzés-oktatás és nevelés elvei 

és céljai 

Iskolánk a nevelést-oktatást képzést a szakiskolai és szakképző iskolai kerettantervek 

alapján szervezi meg, és ennek keretében érvényesül 

– NAT műveltségi területeinek- kerettantervek megvalósítása 

– személyközpontú pedagógia megvalósítása 

– a készségek és a tudástartalmak elmélyítése és megszilárdítása- teamtanítás 

megvalósítása 

– befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés érvényesítése 

– tanulói kompetenciák fejlesztése 

– gyakorlatorientált oktatás megvalósítása 

– a munkavállalói szerephez, pályaválasztáshoz és a szakképesítés megszerzéséhez 

szükséges készségek, ismeretek elmélyítése 

– a pályaorientáció, 

– munkaerőpiacra való felkészítés a munkaadók igényeinek figyelembevételével tudás-

készség-kompetencia tükrében 

– környezettudatosság, egészséges életmód erősítése 

– a fiatalok felkészítése a felnőtt társadalomba való beilleszkedésre az ehhez 

szükséges műveltségtartalom biztosításával, nyitott nevelési-oktatási környezet kialakítása 

– A tanulók megismertetése a média működésével, hatásmechanizmusával a média és 

a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal a médiajellemzők jogi és etikai 

jelentőségével. 

Célok:  

- Duális szakképzés megvalósítása 

- A tanulók az információs társadalom felelős résztvevőivé nevelése 

- Munkavállalói kompetenciák erősítése, fejlesztése. 

- Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése.  

- Kompetencia alapú szakképzési struktúra változásának támogatása. 

- Aktív együttműködés kezdeményezése a tanulók képzésében érintett szereplők között.  

- Az alkalmazni képes tudás középpontba helyezése az oktatásban. 
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- Az egyén életcéljainak megvalósítása. 

- Az oktató nevelő munka megújítása, melyet a referencia-intézményi lét folyamatosan 

generál. 

- Szakképző Iskolai / Szakközépiskolai képzés esetében érettségire, továbbtanulásra 

való felkészítés 

Az intézményben a megvalósuló fejlesztések során olyan minőségi munka kialakítása, 

amely egy másfajta szemléletet igényel, a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása 

érdekében szakmailag, módszertanilag az átlagosnál felkészültebb, befogadóbb, nyitottabb, 

rugalmasabb pedagógusok, intézmény, intézményvezetés. Az intézményi szakképzés mi-

nőségének, hatékonyságának és eredményességének javítása, a szakképző évfolyamon 

tanulók végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeinek növelése. Az egész életen át 

tartó tanulásra való igény kialakítása. Olyan intézmény megteremtése, amelynek minden 

szervezeti szintjén megjelenik a referencia. 

2. Az egységek (képzés nevelés-oktatás, iskola átmenet problémái, gyermek- és ifjúságvé-

delem, szociális egység, külső gyakorlóhely) és a munkacsoportok közötti horizontális és 

vertikális tanulás által minőségi munka valósuljon meg. Az intézményben fellelhető „jó gya-

korlatok” átadására, és az intézmény kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősí-

tését, alapkészségek fejlesztését támogató jó gyakorlatok, módszertanok átvételére kerül-

jön sor, amelynek tapasztalatai a mindennapi munkába épüljenek be 

 

Kiemelt célok  

1. Iskolafejlesztés csoportmunkában 

2. Szakmaközi együttműködés megvalósítása szakmai közösséggel – szervezettel 

tudásmegosztásátadás, másoktól való tanulás. 

3. Külső-belső szakmai kapcsolati formák fejlesztése. 

4. A pedagógusok közötti csoportunka, aktív együttműködés erősítése – teamrendszer fej-

lesztése- teamtanítás megvalósítása. 

5. A konkrét módszerek, programok mentén az abban érdekeltek széleskörű konszenzusa, 

alapján a 

minőségi mutatókban való javulás. 

6. „Tanuljunk egymástól” – fejlesztések, lehetőségek és eredmények bemutatása. 

 

Intézményi alapelvek és célok 

 

A szülők és a gyerekek igényeihez alkalmazkodva sokféle lehetőséget biztosítunk a 

tanulók képességeinek kibontakoztatására, érdeklődésük kielégítésére mind az iskolafokok, 

mind a tantárgyi programok terén. 

Oktatási és nevelési módszereink megválasztásában elsősorban a jól bevált 

hagyományokat követjük, de befogadói vagyunk mindazoknak az újításoknak is, melyeket 

hatékonynak tartunk. 
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Az iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése, illetve megerősítése, amelyek 

egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és 

intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb 

társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 

 Tanulóközpontúság 

Iskolánk tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét és jogait. 

Céljaiból is fakadóan hangsúlyt helyezünk a tanulók jogainak teljes körű érvényesítésére és 

védelmére, törekszünk a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére. 

 Szabadság 

Az egyik ember szabadságának legfőbb korlátja a másik ember szabadsága, ezért 

iskolánkban azonos fontosságúnak tekintjük a szabadságot és a rendet, hogy valóságosan 

működjön a tolerancia, a személyiség tisztelete. Ez főként a pályaorientációban, a 

személyre szabott feladatokban, a sokrétű többletszolgáltatások közötti választási 

lehetőségekben, valamint az iskola jó hangulatának megteremtésében nyilvánul meg. 

Tanulóink szervezett formában gyakorolhatják egyetértési, döntési, véleményezési és 

javaslattételi jogaikat. 

 Felelősség 

Mindannyian (felnőttek és diákok) felelősek vagyunk önmagunk, egymás és az iskola 

egészének fejlődéséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt, vagy 

ránk bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért.  

 Teljesítmény 

Iskolánk maximálisan elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt. Minden feltételt 

biztosítunk az átlagos, és az átlag alatti teljesítményű diákok számára is eredményességük 

növelése érdekében. A teljesítmények következetes értékelésével motiváljuk a jobb 

eredmények elérését. Iskolánk figyelmet fordít arra, hogy az egyén képességeit 

kibontakoztathassa és hasznosíthassa közösségi és társadalmi szinten is. 
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Polgári értékek 
 

A nemzeti hagyományok helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez 

kapcsolódó tanórán kivüli tevékenységek támogatása /nemzetiségi, népismereti programok 

megvalósítása/ 

A hazaszeretet – mint polgári erény – erősítése az iskolai nevelésünk egyik fontos célja. 

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért diákjaink Magyarságtudatukat megőrizve 

váljanak európai polgárokká. Fontos, hogy a fiatalok legyenek nyitottak és megértőek a 

különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Vállaljanak közvetlenül 

is részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, növekedjék érzékenységük a problémák 

lényege, okai, az összefüggések és megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. 

– Gyermekközpontúság, életkori sajátosságoknak megfelelő bánásmód, tiszteletben tartva az 

egyén, tanuló autonómiáját, érzésvilágát. 

– A gyermeki személyiség tudatos megismerése és fejlesztése. 

– Nemzeti, nemzetiségi kisebbségi helyi és iskolai kultúra, hagyományok ápolása. 

– Tanulók és oktatók belső és külső motivációjának erősítése. 

– Harmonikus kapcsolattartás szülőkkel, kollégiummal és a segítő intézményekkel. 

– A tevékenységek minden érintett általi elérhetése és megismerése. 

– A külső és belső támogatási rendszer egyértelműsége, nyilvánossága és valamennyi 

szereplő általi ismerhetősége. 

– A szegregáció felszámolása a lehető legnagyobb mértékű integráció által. 

– A diszkrimináció elleni védelem. 

– Minden érintett informálása, minden őket érintő ügyről. 

– A normalizáció erősítése. 

– A választás szabadságának maximális biztosítása. 

– A személyiségi jogok figyelembe vétele (a konfliktuskezelésben is). 

– Nyílt, áttekinthető és értékelhető szervezetekhez való hozzáférés. 

– Tevékenységünk folyamatos monitorizása, rugalmas változtatása. 

Fontos szempontnak tartjuk a tanulás iránti motiváció felerősítését, a tanulás vonzóvá 

tételét, mellyel pozitív attitűdöt teremtünk az élethosszig tartó tanuláshoz is. 

Élményalapú oktatásra törekszünk, melyben jelentős szerephez jutnak a kreatív-

produktív feladatok, a játékok, az interaktív órák, a módszerek és munkaformák sokszínű és 

változatos alkalmazása. 

Alapelveink között szerepel az egészség megóvására, a természetes és épített 

környezet védelmére irányuló nevelés is. 

Intézményünk befogadó iskola, ami a heterogén tanulócsoportokon túl a oktatói testület 

szemléletében és hozzáállásában is tükröződik. 

 

Speciális alapelvek 

– Minden egyes tanulónak, a saját maga által választott életstíluson belül, lehetősége kell, 

hogy legyen fizikai, érzelmi, intellektuális, szociális és szellemi igényeinek kielégítésére. 

– Mindenkinek biztonságban és védettnek kell magát éreznie. 
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– A tanulóknak joguk van kockázatot vállalni. A kockázatokat egyensúlyba kell hozni a diák és 

az oktatók felelősségével, amelynek értelmében hozzá kell járulniuk mások biztonságának, 

védelmének és általános jólétének biztosításához. 

–  Mindenkit bevonunk az őt érintő döntések meghozatalába. 

–  Minden tanulónak lehetősége van az iskolai és a közösség életében való részvételre. 

–  Minden tanulót az egyénisége és méltóságérzetének tiszteletben tartásával kezelünk. 

–  A tanulókkal kapcsolatos információkat tiszteletben tartjuk a bizalom elvén, és az 

idevonatkozó szabályoknak megfelelően kezeljük. 

–  Egyénként, személyiségként, önálló személyként kezelünk minden egyes tanulót, 

akinek egyéni vonásait és különbségeit tiszteletben tartjuk, legyenek azok a kulturális háttér, 

vallási meggyőződés, vagy szexuális beállítottságból fakadóak. 

 

Sztenderdek, célok a megvalósítása érdekében 

–  Az érintettek autonómiájának tiszteletben tartása és erősítése. 

–  A sorstársi közösség bevonása a tevékenységekbe. 

–  A sérültség megjelenésétől kezdve szükséges a folyamatos és rendszerbe foglalt 

együttműködés az oktatás, a szociális és egészségügyi szakmák között. 

–  Minden szinten szükséges megismerni a különböző SNI/fogyatékosságok/ 

alapismereteit, a velük való foglalkozás módszertanát, továbbá a mindenfajta másság 

elfogadásának képességét. 

–  Minden érintettnek biztosítani kell a számára fontos védettséget, miközben 

életkorának és alkalmasságának megfelelő döntési jogot kell biztosítani az életüket 

befolyásoló helyzetekben. 

–  Mindazoknak a személyeknek, akik az SNI tanulókkal foglalkoznak, olyan szakmai 

tudással és személyiségi jegyekkel kell rendelkezni, amely feltételezi az érintettek és a 

dolgozók közötti kölcsönös bizalmat. 

–  Felmérjük a tanuló gondozással és támogatással kapcsolatos igényeit, és tervet 

készítünk az azonosított szükségletek kielégítésére. 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb 

közösségük javát is szolgálja. 

Ennek érdekében: 

– Célunk a kompetencia alapú oktatás, hogy 

o megalapozza az élethosszig való tanulást, 

o biztosítsa a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, 

o megalapozza a konstruktív szokásrendszert. 

– Célunk a munkavállalói és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák 

fejlesztése, erősítése. 

– Célunk az, hogy minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén egyaránt – a 

gyerekek okos szeretete hassa át. 
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– Célunk az, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden gyermekben 

személyiségének saját értékeit. Harmonikus személyiségű, egészséges tanulók nevelése. 

Legyenek képesek munkavégzésre, alakuljon ki felelősségtudatuk, rendelkezzenek 

önismerettel, találják meg az önkifejezés módját. 

– Alkalmazkodni tudó, önmagával és környezetével harmóniában élni képes személyiséggé 

váljon. 

– Célunk az, hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások 

számára hasznosítani tudja. 

– A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a megmérettetés 

igényeinek és bátorságának, a versenyszellemnek a kialakítása, amely azonban nem 

mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet. 

– Célunk az, hogy – elsősorban személyes példamutatással – neveljük gyermekeinket 

toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 

– Célunk, hogy lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, 

érdeklődésének, illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat. 

– Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi 

feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze: minden esélye megvan a gyermeknek 

az értelmi és érzelmi fejlődésre. 

– Célunk jó kapcsolatot tartani mind az önkormányzattal, mind a város többi iskolájával. 

– Célunk a szülőkkel olyan szemléletben együttműködni, hogy iskola és szülő egyaránt 

érezze: közösek a céljaink és érdekeink. 

– Célunk minőségi oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget, 

teljesítményképes tudást nyújtani a tanulóknak, hogy legyenek képesek önálló 

ismeretszerzésre, a szerzett ismeretek alkalmazására. 

– Célunk az élet, az egészség mint érték tudatosítása, tisztelete. 

– Célunk az egészséges életmód, az egészségvédelem technikájának elsajátíttatása. 

– Célunk a káros szenvedélyek elutasítására való készségfejlesztése. 

– Célunk a fizikai, lelki egészség megőrzése és fejlesztése a tanulók személyiségében. 

– Célunk, hogy működjön együtt az iskola a családdal, kollégiumokkal és a segítő 

intézményekkel. 

– Célunk a fenntarthatóság érdekében olyan szemléletváltozás elősegítése, mely hozzájárul a 

globális környezeti problémák enyhítéséhez 

– Célunk, hogy ragaszkodjanak hazájukhoz, lakóhelyükhöz, tudjanak a természettel 

harmóniában élni. 

– Célunk, hogy interkulturális programunkkal felkeltsük diákjaink érdeklődését más népek 

kultúrája iránt, illetve a más kultúrából érkező diákok számára lehetőséget biztosítsunk a 

beilleszkedésre. 

– Célunk, hogy a különböző anyanyelvű és állampolgárságú tanulók közös nevelésével 

erősítsük az anyanyelv és kultúra megbecsülésére és ápolására, illetve mások 

anyanyelvének és kultúrájának megismerésére, megértésére és elfogadására irányuló 

pozitív attitűdöt. 

Az iskola céljai közül kitüntetettek az alábbiak: 
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– Életkori értelmi sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek a beiratkozott tanulók 

képességei, alakuljon helyes önképük 

– Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása mellett alakuljon ki a tanulókban az 

egészséges életmód igénye és képessége; 

– Az iskolásokból tanult és tanuló művelődő és megfelelő szakmai tudással rendelkező 

ifjak váljanak; 

– A tanulókból a társadalomban jól illeszkedő, a demokrácia szabályait megtapasztalva 

megtanuló állampolgárok /iskolapolgárok váljanak; 

– Az ifjak felkészültek legyenek gazdálkodói, vállalkozói, munkavállalói 

szerepvállalásra, készüljenek választott pályájukra; 

– A tanulókból az értékeket vállaló, erkölcsi tartással bíró, kulturált magatartású ifjak 

váljanak; 

– Az iskola növendékei jól érezzék magukat az iskolában, büszkék legyenek a 

városukra, az iskola hagyományaira, megerősödjön bennük szűkebb és tágabb hazájuk 

iránt táplált azonosságtudatuk, éljen bennük a nemzethez való tartozás. 

– A tanulók környezettudatos, a globális környezeti problémákat ismerő, természeti és 

épített környezetüket óvó állampolgárokká váljanak 

Az iskola tervszerű, tudatos nevelő-oktató munkájában fontos elem az, hogy a kitűzött 

célok mellé sikerkritériumokat rendelnek, s rendszeres időközönként - részben szakértői 

segítség igénybevételével - e célokat a oktatói testület által felállított kritériumokhoz mérik, 

így győződve meg arról, hogy az iskola sikeres intézmény-e. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának képzésének elvei és 

céljai 

 

Szakképző iskola, szakiskola inkluzív nevelés-oktatás képzés megvalósítása 

 

Elvek: 

– a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van; 

–  igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

–  szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs 

módszerek és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának 

beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

–  iskolánk segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve 

 

Célok:  

– Az SNI tanulók munkaerő-piaci felkészítése a szakiskolába lépéstől kezdve tervezett 

tudatos tevékenység legyen. 

– A még meglévő tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása, 

– A tanuláshoz, szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció 

megteremtése, erősítése, 
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– A szakmai vizsgára való felkészítés 

–  

– Készségfejlesztő iskola 

–  

– Elvek: 

– a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van; 

– igény szerint sajátos, a középsúlyos értelmi fogyatékossággal összeegyeztethető 

tartalmakat, követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

– iskolánk segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

 

Célok: 

– életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást 

igénylő munkafolyamatok elsajátíttatása (készségfejlesztő iskola) 

– a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása 

– Munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók 

élettervezésének elősegítése, önálló életvezetés megalapozása. 

 

Az interkulturális nevelés elvei és céljai 

Befogadó iskolánkban érvényesül: 

a) multikulturális pedagógia 

Iskolánk bármely állampolgárságú és anyanyelvű tanulók számára nyitva áll. A 

sokszínűséget értékként építjük be a nevelés és oktatás mezőjébe, s eszközeivel ezek 

egyenjogúságát, hierarchia nélküli elfogadását szolgáljuk. Olyan nevelési környezetet 

teremtünk, ahol a gyermekek szabadon megélhetik identitásukat, megtanulják megérteni és 

elfogadni másokét. 

b) integráció, inklúzió 

Értéknek tekintjük, hogy a külföldi tanulók megismerkedhetnek a befogadó ország 

nyelvével és kultúrájával, s pozitív személyközi kapcsolatokat alakítanak ki, érzelmileg 

kötődnek Magyarországhoz. Integráció kapcsán értéknek tartjuk, hogy a más kultúrából 

érkező (menekült, migráns) tanulóink megőrzik identitásukat, származásukat ismerik, 

kötődnek hazájukhoz, múltjukhoz, hagyományaikhoz. A tanulók egészséges 

személyiségfejlődéséhez és szocializációjához szükséges, hogy szűkebb-tágabb 

csoportjukkal élő kapcsolatokat alakítsanak ki, s koncepcionálisan legyen mód csoportközi 

kapcsolatokra, a szegregáció elkerülésére. 

c) tolerancia 
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A külföldi tanulók a tanév során bármikor érkezhetnek, esetleges távozásuk időpontja 

sem ismert. A migráns létből érzelmi és személyiségtraumák fakadnak, a tanulási 

előzmények, szokások is különbözhetnek, nem különben sokszínű a jövőkép, a távlati 

elképzelések, életmodellek. Az oktatói adaptivitás a személyiség elfogadását jelenti, a 

komprehenzív iskola pedig az alkalmazkodás, a különleges bánásmód tere, ahol heterogén 

összetételű csoportban kooperatív tanulás zajlik. A magyar tanulók állandó tagjai a 

gyermekközösségnek, de az érzelmi kötődésre és különösen az elválásra nekik is fel kell 

készülnünk, s érzelmileg intelligens válaszokat kell, hogy adjanak a változásokra, szociális 

kompetenciájuk árnyaltan kell, fejlődjön.  

d) differenciálás, individualizált fejlesztés 

Iskolánkban fontos az egyéni bánásmód, a differenciált foglalkoztatás. A tanulók 

sokfélék. A magyar közoktatásban megszokott sokféleség mellett jelentős nyelvi és 

kulturális különbözőség is van. A nevelés terén is sajátos problémák jelentkezhetnek, 

elsősorban a migrációs trauma és a nyelvi frusztráltság miatt. Problémát okoz a közösséggé 

szerveződés, a közösségi értékek, kapcsolatok kialakítása, megtartása. 

 

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

Az iskolánk, az oktatók, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény 

növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös 

alapra épül. 

Ennek keretében ösztönözzük a személyiségfejlesztő tanítást, biztosítjuk a személyiség 

fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételeket. 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához a következő szempontokat vesszük 

figyelembe: 

– olyan szervezési megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

– a tanulást úgy szervezzük, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 

előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket; 

–  a nevelési-oktatási folyamatunk elősegíti a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, lehetőséget ad az esetleges tévedéseik kiigazítására és 

tudásuk átrendezésére; 

–  az iskolai tanítás-tanuláskülönböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, 

a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-

oktatásában) alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

–  tanításunk egyik elvévé és teendőévé vált a tanulókhoz alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben; 

–  a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a 

feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat; 

–  sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges 

bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb 

problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak 

ellátásában; 
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–  a tanítási-tanulási helyzeteink, a tanulásszervezési módjaink és értékelési 

eljárásaink alkalmazkodnak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, 

támogatjuk a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

–  különböző tanulásszervezési megoldásokkal kialakítjuk az együttműködést és 

a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat mind az iskolák közötti 

együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

 

Képesség-kibontakoztató felkészítés elvei 

A képességeket kibontakoztató felkészítésünk hozzájárul: 

–  a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, 

–  a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, 

–  tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésünk integrált keretek között valósul meg. A 

közösség- és a személyiségfejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem 

tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg. 

 

Az eredményes tanulás segítésének elvei  (Esélyegyenlőség a tanulásban) 

 

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

nevelésben-oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolánk a következő elvek 

szerint biztosítja a nevelő-oktató munka feltételeit: 

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

megalapozása, az attitűdök alakítása; 

– folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása, 

– az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 

eszközökkel; 

– a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az 

iskolai képzés nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 

– a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának 

érdekében a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás 

eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

– a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

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

tevékenység támogatása az iskolán kívül is; 

– motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok 

segítségével (pl. logikai játékok); 

– egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása; 

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

elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló 

megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban 

meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése. 
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Az integratív pedagógia a tanulási és fejlesztési folyamatban heterogén csoportokban 

biztosítja a gyermekeknek, hogy egymástól tanuljanak, megismerjék egymás különbségeit. 

Azoknak az elméleteknek, cselekvéseknek az összessége, amelyek az azonosság 

megtapasztalását segítik a különbözőség mentén. 

Alapelmélete az akadályozottsággal kapcsolatban a megváltozott antropológiai 

nézőpont. Az akadályozott gyermekek ugyanis egyúttal bizonyos igényekkel, 

szükségletekkel és képességekkel rendelkeznek. A deficitorientált diagnózis helyett az 

integratív pedagógiát a tevékenység-kompetencia orientált nézőpontot helyezi előtérbe. 

 

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosításának elve 

 

Elvünk, hogy használható tudást, ismereteket adjunk át mindenki számára. Az így 

megszerzett tudás és kompetenciák birtokában a jövőbeli munkavállaló felnőttként: 

– képes lesz folyamatosan fejleszteni a tudását, készségeit, ezzel növeli saját és 

foglalkoztatója termelékenységét, versenyképességét, 

– könnyebben talál képességeinek és képzettségének megfelelő munkát, 

– képes lesz alkalmazkodni a munkaerő- piac támasztotta változó követelményekhez, 

ezért nem veszíti el munkáját. 

– Hosszabb távon: 

– javul a munkaerő minősége, 

– csökken a foglalkoztatásból és a munkaerő-piacról való kiszorulásának esélye, - 

különösen igaz ez a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. 

– kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása intézményi szinten, 

– intézményi rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és 

együttműködések kialakítása, 

– esélytudatosság terjesztése – sztereotípiák leküzdése - példamutatással 

– olyan PR – kommunikációs terv alkalmazása, amely az esélytudatos kommunikáció 

sokféle elemét tartalmaza 

– heterogén csoportok kialakítása, 

– az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának SNI tanulók integrációjának 

támogatása, az interkulturális oktatás 

– folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszer működtetése, a külső 

értékelésben való konstruktív részvétel 

– kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formák működtetése 

– szervezeti kultúrára, pedagógiai gyakorlatra jellemző a team-munka és az oktatók 

közötti aktív együttműködés 

 

Fenntarthatóság elvei: 

–  Fellépés a diszkrimináció ellen, elkötelezettség az inklúzió, befogadás, 

elfogadás mellett 

–  Környezettudatos működés 

–  Energiafelhasználás csökkentése 

–  Szakmai, irodai anyagok újbóli használata és hasznosítása 
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–  Felelős hulladékgazdálkodás 

–  Intézményfejlesztés ösztönzése – horizontális tanulás támogatása 

–  Közösségi szerepvállalás 

–  Emberi jogok tiszteletben tartása 

–  Felelősség a saját sors, a tanulás, a foglalkoztatás alakításáért. Munkaerőpiaci 

inkluzió, integráció elősegítése az egészséges embereket foglalkoztató munka világába a 

teljesebb, minőségibb életvitel kialakításához. Diákok, munkatársak hossú távú 

foglalkoztatásának megalapozása 

–  Etikus intézményi/üzleti gyakorlat, működés az értékek mentén a nyilvánosság 

bevonásával 

 

Szakképzésfejlesztés a Minőségirányítási Rendszer fejlesztésével 

Az intézmény minőségfejlesztési életútja 

– Benchmarking működtetése. 

Az intézmény a Szakiskolai Önértékelési Modell – SZÖM I. (Helyzetfelmérő) és a SZÖM 

II. (Fejlesztési) szint után a 2008/09-es tanévben a SZÖM III (Kiválósági) szint vezette be, 

melynek kulcsterületei azonosak az SZMBK kulcsterületeivel és a Benchmarking 

indikátoraival. 

Megkezdtük a Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) kiépítését. A kialakítás 

első lépéseként az intézményben felmértük a meglévő irányítási rendszerek (COM I-II., 

SZÖM I-II-III., KMD) eredményeinek, fejlesztéseinek beépülését az intézményi szervezeti 

kultúrába, dokumentumokba, összevetettük az  SZMBK (Szakképzési Minőségbiztosítási 

Keretrendszer) követelményeivel, ennek összegzését fejlesztési tervben „Fejlesztési terv 

minőség rendszerek integrálására, CQAF követelmények szerinti átalakítására” rögzítettük. 

Kialakítottuk minőségstratégiánkat, megfogalmaztuk minőségcéljainkat. Minőségirányítási 

rendszert működtetünk, rendelkezünk önértékelési rendszerrel. 

A teljesítményértékelési mérési „rendszerünket” / tanulói/ kidolgoztuk, működtetjük. 

„Elkötelezettség a CSR Kiválóságáért” program keretében fejlesztési projekteket 

valósítottunk meg, erősítjük társadalmi felelősségvállalásunkat. A szakmai munkát 

intézményi team rendszer támogatja. (problémakezelő, feladatmegoldó, fejlesztő – PDCA) A 

pedagógiai problémamegoldás, a pedagógiai gyakorlat elemzése, reflektálása közösségi 

szinten együttműködve történik. 

A partneri igények kielégítése érdekében a minőségfejlesztési tevékenységet 

szisztematikusan a PDCA logika tudatos alkalmazásával, minőségelvű gondolkodásmód, 

illetve elkötelezettség megtartásával, továbbfejlesztésével kívánom megvalósítani. 

Kiválóság kultúra elérésére törekszünk. 

 

EFQM 2013. Kiválóság modell 
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Referencia-intézmény – minőség 

Cél, hogy nyomon kövesse és értékelje a referencia-intézmény szolgáltató, önfejlesztő 

tevékenységét elsősorban az alább felsorolt területeken: 

–  PR és reklám tevékenység 

–  szolgáltatás megszervezése 

–  látogatók fogadása: az intézmény és a referenciaterület bemutatása 

–  „jó gyakorlat” bemutatása 

–  hospitálás megszervezése 

–  adaptációs folyamat megvalósítása 

–  fejlesztő műhelyek munkája 

–  hálózati tevékenység 

 

Tevékenységközpontú oktatáshoz kapcsolódó alapelvek 

 

Komplexitás elve 

A nevelés – oktatás során figyelembe vesszük, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és 

társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak, s ezek a hatásokat 

össze kell hangolni. 

Egyenrangúság elve: 

A képzés nevelés-oktatás két alapvető tényezője, az oktató és a növendék egyenrangú 

félként vesz részt a nevelés – oktatás folyamatában. A tanuló a nevelés – oktatásnak nem 

tárgya, hanem alanya. 

 

Az oktató vezető szerepének elve: 

Az egyenrangúság elvével összhangban az oktatónak vezető szerepe van a pedagógiai 

légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének 

megszervezésében, személyiségük fejlődésének támogatásában. 

 

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve: 

A tanulók fejlődését mindenkor a maga fejlődési fokához mérten segítjük. 
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A különböző közösségekhez tartozás elve: 

A tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) 

közösség, más kultúrák tagjai. A nevelés – oktatás az emberi viszonyokban gazdag 

közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, 

érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségekben 

biztosítunk terepet – az oktató vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellet – a tanulók 

önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 

 

A tapasztalatszerzés elve: 

A nevelés – oktatás folyamatában biztosítjuk a lehető legnagyobb mértékben a tanulók 

számára a saját tapasztalattok megszerzését, megértését, általánosítását. 

 

A külső hatások elve: 

Az oktatóink támaszkodnak mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, 

amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek be. 

 

A bizalom elve: 

Oktatóink bizalommal, megértéssel, tisztelettel fordulnak a tanuló és személyisége felé, 

törekednek a személyes kapcsolatok kialakítására. 

 

A következetesség elve: 

Igényes, határozott követelmény támasztása jellemzi oktatóinkat, egyúttal lehetőséget 

nyújtunk a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának 

kibontakoztatására. 

 

A nevelés ellentmondásosságának elve: 

Valljuk, hogy a nevelés ellentmondásos folyamat, amelyben egyszerre vannak jelen 

pozitív és negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, képességek és lehetőségek; a 

szabadság és a kényszer mozzanata, a közösség és az egyén érdekeinek ellentmondása. 

A tartalomba ágyazott képességfejlesztések szükségessége, ami a jól kiválasztott 

tananyagon, a tanítási tartalmakon keresztül valósul meg. 

 

Az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő képzés alapelvei 

Mindenki számára méltányos és minőségi oktatás biztosítása: 

A program tanulási, fejlődési lehetőséget kínál minőségi oktatás keretei között a hivatalos 

oktatási rendszerből kiesett tanulók számára, hogy elérjék saját céljaikat. 

 

Kompetencia alapú fejlesztés- tanulói kompetenciák fejlesztése: 

A programban kompetencia alapú fejlesztés történik, vagyis a nevelési folyamatok a 

tanuló és a környezet számárai s hosszú távon sikeresen alkalmazható tudás formálását 

célozzák. 

 

A fejlődés egyéni, sajátos jellege: 
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A fejlődés célja és útjai egyénre szabottak. A programra jellemző az eltérő tanulási utak 

sajátos, komplex támogatása, abban a reményben, hogy e fejlesztés megalapozza a 

tanulók tanulási sikereit és a cselekvőképes, saját életpályájáért felelős, azért 

eredményesen tenni tudó és akaró személyiséggé válást. 

Személyre szabott pedagógiai gyakorlat: 

A programot - a fejlődés egyéni, sajátos jellegének elismerésére alapozva – a tanulók 

szükségleteit, fejlődési sajátosságait figyelembevevő helyi tartalmi tervezés, valamint 

rugalmas tanulásszervezés jellemzi az iskolában és az iskolán kívüli tanulási helyzetekben. 

 

A tanulókkal foglalkozó oktatók team-munkája: 

A programot az egy tanulócsoporttal foglalkozó oktatók szoros együttműködése, a team-

munka jellemzi. Az egyéni fejlesztés szükségletinek megfelelően minden tanuló mellé a 

program oktató segítő párt rendel. 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás elvei 

– a műveltségi területek erőteljesebb integrációja; 

– egy idegen nyelv oktatásának biztosítása; 

– a készségek kialakítása és a képességek fejlesztése minden műveltségi területen 

 

A tanulás tanításának alapelvei és céljai 

–  az ismeretszerzés legfontosabb módja a tanár-tanuló együttes munkája 

–  a tanulóink megismerő funkcióihoz igazodás az ismeretszerzés folyamán, 

–  állandó motiváció elve 

–  szemléletesség elve 

–  fokozatosság elve 

–  képesség szerinti differenciálás elve. 

–  egyes fejlesztési követelmények és minimális teljesítmény elsajátítására 

hosszabb idő álljon rendelkezésre 

 

IKT-s alapelvek és célok 

A nevelő oktató munkánkban fontosnak tartjuk az állandó szemléltetést, vizuális 

megerősítést, mindezt korszerű infokommunikációs technikák segítségével valósítjuk meg. 

Ennek keretében cél az IKT eszközök rendszerbe foglalása és alkalmazása a következő 

szinteken: 

–  vezetés-oktatásirányítás 

–  dokumentációs folyamatok 

–  iskolai iratkezelés 

–  és az oktatás, nevelés területe 

 

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata: Azok a 

hagyományos (instruktív) és konstruktív pedagógia elveire épülő, az információs társadalom 

kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítás-tanulási módok, módszerek, amelyek 

alkalmazásakor az info- kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik meg 

a tanítás-tanulás folyamatában. 
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Új pedagógiai gyakorlatok kialakítása, a meglévők módosítása;. 3-as célú 

kompetenciafejlesztés: 

–  Tantárgy ismeretek bővítés, rendszerezése 

–  IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák 

fejlesztése  

–  Többszintű differenciálás 

–  Mennyiségi differenciálás 

–  Minőségi differenciálás 

–  Tanulás követelmények differenciálása 

–  Idegen nyelvek tanításának fejlesztése 

 

 

2.2. Az oktatók helyi intézményi feladatai 

I. Általános vezetési feladatok 

• Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 

Figyelemmel kíséri a fenntartó által kezdeményezett változásokat, mely az intézményre vo-

natkozik az alapító okiratban, különös tekintettel az intézmény sajátosságaira, ha szüksé-

ges, 

módosítást kezdeményez. 

• Házirenddel kapcsolatos feladatok 

o Gondoskodik a házirend elkészítéséről, aktualizálásáról. 

o A házirendet az oktatói testület számára elfogadás céljából átadja. 

o Gondoskodik a házirend fenntartónak történő továbbításáról, annak jóváha-

gyása céljából. 

• Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

o Meghatározza az intézmény minőségpolitikájának főbb irányait. 

• Adat nyilvántartás, kezelés 

o Gondoskodik a köznevelési törvény meghatározott adatok nyilvántartásáról, 

kezeléséről. 

• A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

o Biztosítja a házirend nyilvánosságra hozatalát. 

• Az EUROPASS-rendszer felülvizsgálatának figyelemmel kísérése. 

• Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok 

- Ügyintézés, iratkezelés, tanügyi nyilvántartások, iskolai záradékok, kötelező 

nyomtatványok 

használata 

- A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy 

elintézéséért 

felelős alkalmazott köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától 

számított harminc napon belül elintézni. 
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A szakképzési intézmények működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési 

határidő – ha a szakképzési intézményvezetője más határidőt nem állapít 

meg, harminc nap. 

II. Az intézmény feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

• A szakmai programmal kapcsolatos feladatok 

- Irányítja a szakmai program elkészítésének feladatait, gondoskodik a szak-

mai program összeállításáról. /Szakmai program/ 

- A szakmai programot elfogadás céljából átadja a oktatói testület számára. 

- Gondoskodik a szakmai program fenntartó általi jóváhagyásáról. 

• Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

- Irányítja az iskolai munkaterv elkészítését, a munkaterv keretében meghatá-

rozza a tanév szakmai programját. 

- A munkaterv elkészítése során kikéri, a tanulókat érintő programok vonatko-

zásában a diákönkormányzat, gyakorlati oktatást végzők véleményét. 

• Oktatói testülettel kapcsolatos feladatok 

- Vezeti a gyakorlati képzést 

- Előkészíti a oktatói testület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és 

ellenőrzi azok végrehajtását, a szakképzés /gyakorlati/ képzés területén 

- Irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát – a szakképzés területén 

• Az iskolai oktatás megszervezése 

- A tanulók nevelését oktatását, és képzését, a lelkiismereti szabadság és a 

különböző világnézetűek közötti türelmesség elve alapján szervezi. 

- Irányítja a szakmai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatokat. 

/szakmai program/ 

• Döntési, együttműködési feladatok 

- Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, ame-

lyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Együttműködik a(z) 

- Képzési tanáccsal 

- munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 

- diákönkormányzattal, 

- a munkáltatókkal 

• Egyéb feladatok: 

- Gondoskodik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséről, 

- Irányítja a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 

- Gondoskodik a tanuló a szakképzésre, gyakorlati oktatásba való felvételével, a 

tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével 

kapcsolatos, valamint a működés rendjéről való értesítési feladatok elvégzéséről. 

• A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai: 

- Közreműködik az intézmény szabályozó dokumentumainak elkészítésében, rendszeres 

felülvizsgálatában, kiegészítésében, a dokumentumokban megjelenő célkitűzések és 

feladatok megvalósításában; 

- Részt vesz az intézményi munkaterv elkészítésében és egyben a tanítási év intézményi 
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rendjének meghatározásában, különös tekintettel a gyakorlati oktatásra; 

- Segíti a rövid és hosszútávú fejlesztések előkészítését, tervezését, a képzési igények 

felmérését, a piackutatást; 

- Az iskolai gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó képző oktató-nevelő munka fele-

lős vezetője; 

- A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a gyakorlati képzéssel kapcsola-

tos összes nevelési, oktatási, képzési és egyéb teendőket; 

- Közvetlenül irányítja, segíti és ellenőrzi a szakoktatók pedagógiai és szakmai munkáját; 

- A szakmai gyakorlati tantárgyak tananyagát érintő jogszabályi előírásokról és azok 

változásairól tájékoztatja a gyakorlati oktatásban közreműködőket; 

- Minden tanév elején elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos évi foglalkoztatási és 

beosztási tervet, egyeztet a szakképzésért felelős helyettessel és jóváhagyásra bemutatja a 

intézményvezetőnek; 

- A beiskolázott tanulólétszám függvényében megtervezi a gyakorlati oktatási csoportokat 

az éves ütemterv szerint; 

- A tanévkezdésre elkészíti a tanműhelyi gyakorlati oktatás órarendjét; 

- Minden tanév kezdetére összeállítja a csoportbeosztást és azt az oktatók rendelkezésére 

bocsátja; 

- Figyelemmel kíséri az elméleti és gyakorlati oktatás összhangját, a szakmai nevelés 

hatékonyságát; 

- Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati oktatók 

tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai továbbképzésüket segí-

ti; 

- Rendszeresen ellenőrzi az osztálynaplókban a szakmai gyakorlati óráinak haladási és 

érdemjegy rovatát; 

- Segítséget nyújt és részt vesz a szakmai tanulmányi versenyek előkészítésében és lebo-

nyolításába. Megszervezi a tanulók tanulmányi versenyre történő felkészítésének 

gyakorlati részét; 

- A tanév utolsó napjáig elvégzi az összefüggő szakmai gyakorlat igazolásához szükséges 

dokumentumok ellenőrzését; 

- Megszervezi a szakmai gyakorlati vizsgákat és a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát 

és ezek pótlását; 

- Igény szerint szervezi és irányítja az általános iskolások pályaválasztását segítő tanműhe-

lyi látogatásokat, részt vesz az intézmény pályaválasztási kiállításának előkészítésében. 

 

Az oktatók feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

Általános szakmai feladatok 

 

 Az oktatói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

– Az oktató rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv- 

tudással, társadalmi érzékenységgel. 
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– Tiszteli az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 

– Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéniés közösségi 

felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal. 

– Adatvé

delem 

– Esélye

gyenlőség 

– Fennta

rthatóság, környezettudatosság 

– Munkája során érvényesíti /érvényesül a multikulturalitás, integráció, 

inklúzió elve, a tolerancia adaptivitás, differenciálás, individuális 

személyközpontú pedagógia. 

Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésé-

ben, képességeinek kibontakoztatásában. 

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a 

tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során. 

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy val-

lási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben része-

sülhessenek gyermekeik. 

 

 Az egyes jogok biztosítása 

Gondoskodik a tanulók nemzeti köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításá-

ról. 

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos 

döntései, intézkedései meghozatalakor. 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

 A oktató alapvető nevelési-oktatási feladatai 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket 

alkalmaz. 

- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együttes nevelését. 

Ehhez kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségük-

nek megfelelően készíti fel a további tanulásra. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a kör-

nyezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanu-
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ló önismeret fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, 

szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 

tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket. 

- A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fej-

leszti. 

- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait. 

 

 A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

Alapvető feladatunk a ránk bízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, képzése, 

a  kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos 

nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevé-

telével. 

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a tanuló személyiségének, tehetségé-

nek kibontakozásáról, személyiségének, tehetségének kibontakozásáról, ennek érdekében 

tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adottsá-

gait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét 

b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön a gyógypedagógus végzettségű oktató vagy a nevelést, oktatást 

segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegítse, 

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanuló-

kat, 

d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttmű- ködés ma-

gatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és meg-

becsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges élet- módra, hazasze-

retetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítmé-

nyéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a 

gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében te- gyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és baleset- védelmi előírások be-

tartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és 

szükség esetén más szakemberek - bevonásával, 

h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi mél- tóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel köz- vetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szak- szerűen megtervez-

ve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a szakmai programban meghatározottak szerint ér- 

demjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a 
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tanulók munkáját, 

k) részt vegyen a számára előírt oktató-továbbképzéseken, folyamatosan képezze ma-

gát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamato-

san irányítsa, 

m) a szakmai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminiszt-

ratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n) pontosan és aktívan részt vegyen a oktatói testület értekezletein, a fogadó- órákon, 

az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o) határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

p) megőrizze a hivatali titkot, 

q) hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más in- 

tézményekkel. 

s) a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy helyettese 

munkaidőben (8.00-16.00) megbízza. 

 

 A szakmai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

A oktatói testület tagjaként részt vesz az intézmény szakmai programjának tervezésében, és 

értékelésében gyakorolja a oktatói testület tagjait megillető jogokat. 

A szakmai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

Az oktatási program figyelembevételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket és más 

felszereléseket kiválasztja. 

Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

 

 A tanulók értékelése 

Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

 

 Munkához szükséges ismeret megszerzése 

A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyara-

pítja. 

 

 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés (IPR) során a feladata: 

Oktatói együttműködés-„Műhelymunkában” való részvétel, csapatmunka- 

teammunka 

Segítségnyújtás a képesség-kibontakoztató és integrációs pedagógiai keretrend-

szer bevezetéséhez, oktatásszervezés szervezetei és pedagógiai-szakmai köve-

telményeinek alkalmazásához az intézményben. 

Együttműködés-partnerségi kapcsolatok kiépítése 
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– Együttműködés: - a szülőkkel 

– a gyermekjóléti szolgálatokkal 

– a szakmai és szakszolgálatokkal 

– a középfokú oktatási intézményekkel 

– a kisebbségi önkormányzattal 

– a civil szervezetekkel 

 

Kompetenciafejlesztő programok és programelemek alkalmazása 

szövegértési – szövegalkotási 

matematikai – logikai 

- idegen nyelvi 

- IKT (informatikai és médiahasználati) kompetenciák 

szociális életviteli és környezeti kompetenciák, illetve az életpálya-építési kompeten-

ciák  

 

Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

 

Tanulási képességeket erősítő tevékenységek szervezése 

o a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok 

o az önálló tanulási képességet kialakító programok 

o a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő 

foglalkozások 

o tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek 

o szakmai fejlesztéseket végző projekt csoportban való aktív részvétel 

o tantárgyi képességfejlesztő programok 

o kommunikációs képességeket fejlesztő programok 

o komplex művészeti programok fejlesztése 

 

A szociális kompetenciák fejlesztése 

 

az egyén belső személyes harmóniájának megteremtése és a társadalmi beilleszkedés ér-

dekében 

közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

mentálhigiénés programok 

előítéletek kezelését szolgáló programok 

Az integrációt segítő módszertani elemek 

 

korszerű tanulásszervezési formák alkalmazása a tanórákon 

• egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 
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• kooperatív tanulásszervezés 

• projektmódszer 

• drámapedagógia 

- Kompetenciaalapú értékelési rendszer 

- szöveges értékelés-árnyalt értékelés 

- kompetencia mérés 

- egyéni fejlődési napló - egyéni fejlesztési terv-egyéni értékelő lap – tudástérkép 

– tanulói önértékelő alkalmazása 

- portfólió-dosszié vezetése az egyes tanulókról 

- Multikulturális, interkulturális tartalmak megjelenítése a tantervben, a 

tananyagokban. 

 

Pályakövetéssel, pályakövetési rendszer működtetésével, nyomonkövetéssel, utó-

gondozással kapcsolatos feladatai 

 

Pályakövetés: 

Minden év október 31-éig értesíteni az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók az 

intézmény 9-10. évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. 

Megküldeni (a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredménye-

ket)A tanuló fejlődésének nyomon követése. A jogszabályban meghatározottak szerint köte-

les részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. 

 

Utógondozás: 

- a szülők tájékoztatása, aktivizálása 

- a tanulók felmérése, felkészítése 

- az érintett családokkal való kapcsolatfelvétel - családok meglátogatása 

- munkahely – feltárás, munkahelyek tájékoztatása, felkészítése a prog-

ram fogadására 

- kapcsolati háló építése, kapcsolatok ápolása, együttműködés kialakítása 

a munkaadókkal, munkaügyi központokkal, társintézményekkel, civil szervezetekkel 

a médiával 

- a programban részt vevő tanulók és szüleik információkhoz való hozzá-

segítése szakmai támogatása a munkavállalása érdekében 

- adminisztrációs-dokumentációs feladatok ellátása (pl: egyéni átvezetési terv, 

akcióterv vezetése stb.) 

- szakmai napok rendezésének támogatása iskolán belül. 

 

 Tevékenységközpontú oktatás megvalósításával kapcsolatos feladatai 

 A tevékenységközpontú élmény alapú oktatás bevezetése működtetése és elterjesz-

tése 

 Belső továbbképzések szervezése, belső és külső továbbképzéseken, hálózati 

együttműködéseken, szakmai műhelymunkában, nyílt napokon való kötelező részvétel az 
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éves ütemterv és beosztás alapján 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

 Együttnevelési környezet kialakítása, 

 Digitális írástudás elterjesztése- digitális technikák széleskörű alkalmazása 

 Új módszerek alkalmazása (kooperatív technikák, differenciálás, projektok-

tatás, témahét KIP módszer) 

 Kompetencia indikátorok teljesítése az SZP-ben és az éves terv-

ben foglaltaknak megfelelően 

 Kompetenciaterületek bevezetése a szakirányú végzettségnek megfelelően 

 Dokumentáció, adminisztráció vezetése (Tanügyi szabályzat) 

 Egyéni tanulási utak tervezése, egyéni fejlesztés, nyomon követési rendszer, kompe-

tencia-térkép alkalmazása 

 Jó gyakorlat átvétele, alkotása 

 Innováció megvalósítása 

 A kétoktatói és mentorrendszerben való aktív közreműködés az éves munkaterv sze-

rint 

 Tanulói értékelés-portfóliós rendszer bevezetése működtetése, illetve vezetése a 

SZP-ban, valamint az éves munkatervben foglaltaknak megfeleltetve 

 

 CSR területén elvégzendő feladatok: 

 

-a kapcsolattartás módja: elsődlegesen az intranet, e-mail, a CSR elveknek megfelelően 

-a környezettudatosság, fenntarthatóság, és a CSR egyéb elemeinek érvényesítése a tanu-

lás-tanítási folyamatban szaktárgyának megfelelően. 

-zöld technológia, újrahasznosítás támogatása a szakmai képzésben 

-munkájuk során a CSR szemléletet szem előtt tartani, támogatni, munkájukban tudatosan 

az elveket megjeleníteni 

a zöld beruházásokat, zöld technológiát szem előtt tartja, az anyagigénylés , eszközigény-

lés és beszerzések esetében mindenképpen a környezettudatosság, fenntarthatóság, CSR 

elveinek megfelelően jár el. 

-feladatai tervezése során a CSR területeit beépíteni a mindennapjaiba 

-feladatait a CSR területeinek megfelelően tervezi, 

-CSR napok- témahetek-projektek tervezése, szervezése, prevenciós programok 

-megfelelő kommunikáció, közösségi együttműködés 

Szakterületükön a CSR elemeit szem előtt tartva jár el, támogatja a zöld beszerzéseket, 

anyag során előnybe részesíti a környezettudatosságot, fenntarthatóságot, energiatakaré-

kosság, fenntarthatóság iskolai szintű megvalósítását,az esélyegyenlőség érvényesülését. 

-az önkéntességben való aktív részvétel, az önkéntes munka intézményi szintű szervezése, 

az érzékenyítés támogatása 

 

 Más kultúrából érkező diákokkal kapcsolatos feladatok: 
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Munkája során érvényesíti /érvényesül a multikulturalitás, integráció, inklúzió elve, a tole-

rancia adaptivitás, differenciálás, individuális személyközpontú pedagógia. 

Multikulturális, interkulturális tartalmak megjelenítése a tantervben, a tananyagokban. 

A feltétel nélküli elfogadás, a tanulóhoz való pozitív érzelmi odafordulás, amely nem a tulaj-

donságoknak, a viselkedésnek szól, hanem a személynek, aki önmagá- ban érték. Az elfo-

gadás ebben az értelemben nem moráliskérdés, azaz a pedagó- gusnak nem a tanuló ma-

gatartásának morális megítélése (esetleg elítélése) a fel- adata, hanem elemezése. Mivel 

az érzelmi jelzések jellemzően a kommunikáció nem verbális csatornáit veszik igénybe, 

ezért az adott kultúrára jellemző jegyeket ismerni szükséges. 

Az empátia, a másik ember érzéseinek a megértése és minél pontosabb visszajel- zése. A 

tanulók szakszerű megismerése segít abban, hogy az oktatató a rejtett üzenetek tartalmát 

is képes legyen megérteni, elemezni, hiszen a jó kooperációban folyamatosan törekedni kell 

mások érzéseinek, világra vonatkozó nézeteinek meg- ismerésére. 

A kongruencia, azaz az értékekben való bizonyosság. A felkészült oktató hisz saját 

tapasztalatainak, érzéseinek, tudásában hiteles személyiség. Ebben az esetben va-

lósul ugyanis csak meg az, hogy a verbális és nem verbális jelzései összhangban 

vannak. A tudatosság alapja a magas szaktárgyi és pedagógiai tudás kell legyen, 

hiszen csak ebben az esetben képes arra, hogy tapasztalatait helyesen értékelje. 

Befogadó oktatóként különleges bánásmódot használ . Az oktató szemléletében és 

módszereiben tanulóközpontú, toleráns, nyitott, támogató, ösztönző. 

 

Inkluzív oktatással kapcsolatos feladatok 

A) Befogadó oktató feladatai az együttnevelés során: 

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

velési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

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

biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat al-

kalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban sze- replő 

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

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

zodó módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus végzettségű oktató 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

g) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

 

Gyógypedagógus végzettségű oktató feladatai az együttnevelés során: 

h) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szük- séges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, 

hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

i) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédesz- közök 
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kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

j) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombiná- ciók alkal-

mazására; 

k) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények érté- kelésé-

ben, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszervál- tásokra; 

l) együttműködik a többségi oktatókkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó oktató 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

m) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalko- zásokon - 

egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órake- retben -, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkci- ókra. 

 

Szaktárgyi oktató feladatai 

 

A szaktárgyat tanító oktató az iskola szakmai fejlesztési irányelvek alapján a tanulók tempó-

jához igazítva végzi a tantárgyi tanulás irányítását, megismeri a rendelkezésre álló tanítási 

programokat és taneszközöket, hogy szaktárgyát magas szakmai szinten tanítsa. 

Tanulmányozni kell: 

 A szaktárgya körébe tartozó új tudományos és művészeti eredményeket 

 A különböző paradigmák jegyében született pedagógiai szakmunkákat, 

könyveket, és folyóiratokat 

 A tantárgy történet előzményeit 

 A hazai tantárgy-pedagógiai kutatások és fejlesztések 

A tantárgy tanítására az intézményvezetőtől kapja a megbízást egy tanévre. Pedagógiailag 

indokolt esetben a második félévben változtatás lehetséges. Munkáját az általános igazga-

tóhelyettes, munkaközösség vezetők irányítják. 

A vele azonos, ill. rokon tárgyat tanító oktatókkal együtt tantárgyfejlesztési munkacsoport-

ban teamben dolgozik. A munkacsoport team vezetője továbbképzési céllal szakmai elő-

adás megtartásával bízhatja meg a munkacsoporton belül. 

 

Feladatai a következők: 

 Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésben, adatfelvétel 

elemzés. A mérést és az eredmény értékelését a munkacsoport-vezető útmutatásai alapján 

szükséges elvégezni. 

 Év elején a követelményeket, a mérés eredményét figyelembevevő képességek 

fejlesztését célzó időtervet (munkatervet) készít. Közreműködik a követelményrendszer ki-

próbálásában és korrekciójában. 

 A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára kompenzáló 

program kimunkálásában közreműködik. 

 Fel kell ismerni a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató 

tanulókat. Szaktárgya körében közreműködhet a tehetségnevelésben, amelyet a teljesít-

mény orientáltság és az alkotásra késztetés jellemez. 

 Az igazgatóhelyettes kérésére közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos sza-

badidős programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók / városi, megyei, regionális, 

országos, nemzetközi/ versenyeztetésében. 
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 Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket, mozi, 

színház, könyvtár. 

 Propagandát fejt ki a tanulók körében a szaktárgyával kapcsolatos ifjúsági- és 

gyermeksajtó olvasása érdekében. 

 Szaktárgyával kapcsolatosan szorgalmazza a tanulók körében a tévé- és rádió-

műsorok, ill. a sajtó révén történő informálódást és önművelődést. 

 Valamennyi tantárgyi tanulást irányító oktatónak törekedni kell, hogy a gyerekek-

ben kialakítsa a tárgyával kapcsolatos értékőrző, később értéktermelő attitűdöt. 

 A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi oktatónak minden lehetséges 

helyzetben kötelessége: 

- A kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás 

- Az iskola és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme 

- Szakszerű ügyeletellátás 

- A tanuló étkeztetésben való közreműködés 

 Munkájáról fél évente a munkacsoport-vezető által megadott szempontok alap-

ján szóban vagy írásban beszámolót készít. Munkájáért eredményfelelősséget vállal, ha 

buktat, azt írásban szakszerűen megindokolja. 

 A tanulók felméréseit, dolgozatait 1 évig megőrzi. Adminisztrációs (naplóbeírás) 

munkája naprakész. 

 Gondoskodik arról, hogy az átvezető, de különösen az orientációs tagozaton a 

tanulóknak megfelelő számú érdemjegye legyen. Folyamatosa tájékoztatja a szülőket a 

tanulók haladásáról. 

 Az érdemjegyek beírása a naplóba és az ellenőrzőbe szaktárgyat tanító oktató 

kötelessége! 

 A szintezett követelményrendszer alapján humánus megalapozott, értékálló 

osztályzatok kialakítására törekszik. 

 A tantárgyat tanító oktatóknak jelen kell lennie a közös fogadóórákon, minden 

szintű eseményen. 

 

2.3. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai  

Az osztályfőnököt – felmenő rendszer elvét figyelembe véve – az igazgató bízza 

meg. Az osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munka-

köri leírások tartalmazzák. 

Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek 

erkölcsi és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért és az érde-

kükben kifejlett pedagógiai munkáért úgy, hogy a tanuló egyéni fejlődési tanulási 

tempójához igazítja fejlesztő munkáját. 

Tiszteletben tartja az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve önismeretük fej-

lesztésére, megszerezve az osztályban tanító oktatók támogatását, igényelve a 

szülők családpedagógiailag releváns közreműködését. 

Az osztályfőnökök munkaközösségbe tömörülve végzik munkájukat a munkaközös-

ség vezetőjének irányítása mellett. 
 

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos általános feladatok: 
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 Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek 

alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

 Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve meg-

erősödését. 

 Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, 

konzultál oktató társaival a tanulók haladásáról. 

 Közreműködik a tanulók és oktatók konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 

problémamegoldásba bevonja a szülőket is. 

 Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési 

feladatait, ehhez kikéri oktató társai, valamint a diákok véleményét is. 

 Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

 Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással- neveléssel, a 

szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

 Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szü-

lőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.. 

 Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fonto-

sabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvé-

nyeken, programokon. 

 Kiemelten érzékeny feladata van az osztályfőnöknek a külföldi, a nem magyar 

anyanyelvű és a más kultúrából érkezett tanulók iskolai integrálásában: a többségi tanulók 

közösségét megfelelő programokon keresztül fel kell készíteni a migráns diákok fogadásá-

ra, érzékenyíteni szükséges az új tanulókkal való megfelelő bánásmódra, illetve csoport-

építés során meg kell találni osztályközösségen belüli helyüket. 

 Az osztályközösségek megfelelő színvonalú kialakulásáért az osztályfőnökök igen 

sokat tesznek az osztályfőnöki órák keretében és a tanórán kívüli foglalkozásokon. A tan-

órán kívüli elfoglaltságok csoportokon, osztályközösségeken túlmutatóan fejlesztik a kohe-

renciát – például azonos érdeklődésűek közösségei alakulhatnak, s válhatnak erős egy-

séggé a témahét alternatív módon szervezett foglalkozásain, az erdei iskolai foglalkozáso-

kon, színház- és múzeumlátogatásokon, kirándulásokon. Az osztályfőnök a közösségi 

konfliktusok feldolgozásában és a közösségépítés folyamatában szakemberek segítségét 

kérheti. 

 Közvetítenie kell a oktatók felé a multikulturalitás, integráció, inklu- zió elveit, az 

adaptív, toleráns, differenciált individuális személyközpontú pedagógiát. 

 

 Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos részletes feladatok: 

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

- Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján 

segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

- Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödé-

sét. 

- Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzul-

tál 

tanár társaival a tanulók haladásáról. 

- Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problé-
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mamegoldásba bevonja a szülőket is. 

- Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, 

ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

- Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

- Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a szülőket 

érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

- Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a 

gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.. 

- Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 

információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, 

programokon. 

Osztályfőnöki feladatok specifikációi: 

Az osztályfõnökök feladatai a következõk: 

• Munkájukról félévenként szóbeli beszámolót adnak a tagozat elõtt, a nem tantárgyi tanulási 

tagozatvezetõ által megadott szempontok alapján. 

• Az osztályfõnökök rendszeresen látogatják osztályuk tanítási óráit. 

• Koordinálják osztályuk szabadidõs foglalkozásait. 

• Szervezik a közmûvelõdési intézményekbe való látogatásokat. 

• Nyomon követik a tanulók individuális fejlõdését, tevékenységét és konfliktusait a szülõi 

házban 

és a kortárscsoortban. 

• Az osztályfõnöknek rendszeresen figyelemmel kell kísérnie osztályának tanulóit a tantárgyi 

és a 

nem tantárgyi tanulási folyamat során. Tapasztalatairól visszajelzést kell adnia az egyes te-

rületek 

vezetõinek. Törekednie kell arra, hogy jelen legyen azokon az eseményeken, melyeken ta-

nulóink 

többsége is részt vesz. 

• Egy osztályban tanítók közös értékelésének irányítása. 

• Az osztályfõnököknek mint pedagógusnak törekednie kell arra, hogy osztályában 

- kultúraközvetítõként 

- fejlesztõként 

- a csoport vezetõjeként 

- a csoport életének szervezõjeként 

- értékelõ pedagógusként 

irányítsa a rábízott tanulók életét, munkáját. 

• Kötelessége, hogy a szülõket tájékoztassa a házirendrõl, gyermekük teljesítményérõl. 

Ugyancsak 

kötelessége ismernie az iskola pedagógiai és családpedagógiai koncepcióját, törekednie 

kell ezek 

népszerûsítésére. 

• Az osztályfõnök kapcsolatot tart a szülõi egyesület és az iskolaszék képviselõjével. 

• Gondoskodik arról, hogy a szülõk szavazás útján megválasszák az osztály szülõi tanácsá-

nak 
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elnökét, miután megismerték az osztályfõnökök családpedagógiai elképzeléseit az adott 

osztály, illeetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

• Az osztályfõnök feltérképezi, hogy kik azok a szülõk, akik kompetensek, a tantárgyi és a 

nemtantárgyi tanulás segítésében, pályaválasztási, iskolai, szabadidõs és közmûvelõdési 

programok 

szervezésében. 

• Pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometria képérõl, az osztályon belüli 

konfliktusokról, rivalizációról, az uralkodó értékekrõl. Tisztában kell lennie az iskola által pre-

ferált 

alapértékek (rend, tisztaság, udvarias, illemtudó viselkedés, munkafegyelem, tanulói fegye-

lem, a 

teljesítmény tisztelet, a mûveltségre, informáltságra való törekvés, testi, lelki egészség, 

derû, 

vidámság, demokratizmus beavatottság) fejlettségével osztályai tanulóinál. 

• Az átvezetõ tagozattól kezdõdõen törekedni kell a munka világának, a munkamegosztás 

rendszerének bemutatására. Mindezt hozzáigazítja a tanulók képességeihez, növelve ezál-

tal a pályaismeretüket, formálva pályaválasztási kompetenciájukat. Meg kell szervezni osz-

tályában az iskolai 

munkanemekben való eredményes részvételt. 

• Felelõsséget kell vállalnia tanítványai viselkedéskultúrájáért, személyi biz6tonságukért, a 

környezettisztaság megõrzése érdekében tanúsított magatartásukért. 

• Hetente 5X10 percben osztályfõnöki órát kell tartania, melynek témái illem, önmûvelés, 

tûzvédelem, munkavédelem, környzetesztétika. 

• A heti 5X10 percen kívül min. havi négy órát kell fordítania az osztályt érintõ pedagógiai és 

egyéb 

problémák megoldására. Az osztályfõnöki órák témáit (önismeret, társadalomismeret, cso-

portismeret, osztályismeret, iskolaismeret, település- és országismeret) az osztályfõnök a 

gyerekek 

fejlettségi szintjérõl, igényeitõl függõen bõvítheti. 

• Kötelessége a reggeli késések regisztrálása. 

• Amennyiben az osztályfõnök, illetve ahol a két osztályfõnök van ott mindkettõ tartósan 

akadályoztatva van munkája ellátásában, akkor a tagozatvezetõ jelöl ki helyettest az osztály 

számára, 

elõsorban az adott osztályban tanító nevelõk közül. 

• Az osztályközösség vezetõje az osztályfõnök. 

• Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezetõ, az osztályfõnök áll. Az osztályfõnököt – 

a 

tagozatvezetõ intézményvezető-helyettes és az osztályfõnöki munkaközösség vezetõ javas-

latát figyelembe véve – a intézményvezető bízza meg. Az osztályfõnök jogosult az egy 

osztályban tanító pedagógusok mikroértekezletének összehívására. 

Az osztályfőnök feladatai az alternatív vitarendezés tekintetében 

• Prevenciós tevékenységek, megelőző tevékenységek, resztoratív technikák, egyeztető 

eljárás 

alkalmazása a konfliktusok esetében 
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• Egyeztetési eljárás és vitarendezés megismertetése a szülőkkel 

• A prevenciós tevékenységek, megelőző eljárások alkalmazása, melynek kiváló lehetősége 

a 

mediáció vagy a resztoratív módszer alkalmazása, mely helyreállíthatja a konfliktusok által 

kialakult károkat és elébe mehet azok tovább burjánzásának. 

• Beilleszkedési zavarok csökkentése megsegítő, egyeztető eljárások, tevékenységek révén 

• A resztoratív technikák alkalmazása a gyakorlatban, mely nem csupán az iskolai konfliktu-

sok 

számát csökkentheti, hanem később megkönnyítheti a fiatalok beilleszkedését a munka vi-

lágába, a 

felnőtt kapcsolatok sokszor nem könnyű mindennapjaiba. 

• Elvárások az osztályfőnökkel szemben: ismerje fel, mikor van tere és lehetősége az alter-

natív 

vitarendezésnek, illetve az egyeztető eljárásnak, és hívja fel az érintett felek figyelmét. 

• A szülők megismertetése az egyeztetési eljárás és a vitarendezés módozataival, hogy igé-

nyeljék 

gyermekeik érdekében az egyeztetési eljárás működtetését az iskolában. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

- Alaposan ismernie kell tanítványait. 

- Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlõdés 

tényezõit 

figyelembe veszi. 

- Együttmûködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat. 

- Egy osztályban tanítók közös megbeszélésének, értékelésének irányítása. 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülõi munkaközösségével, a tanítványai-

val foglalkozó nevelõ tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítõ személyekkel 

(pszichológus, 

logopédus, gyermekvédelmi felelõs). 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi elõmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, külö-

nös 

gondot fordít a veszélyeztetetten hátrányos helyzetû tanulók segítésére. 

- Minõsíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minõsítési javaslatát a nevelõtestület elé ter-

jeszti. 

- Mikro- és szülõi értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenõrzõ könyv útján 

rendszeresen tájékoztatja a szülõket a tanulók magatartásáról, tanulmányi elõmenetelérõl. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a 

félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráci-

ót). 

- Saját hatáskörében – indokolt esetben – évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanu-

lójának, 

igazolja a gyerekek hiányzását. 

- Gondoskodik osztálya kötelezõ orvosi vizsgálatáról. 
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- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola elõtt álló feladatokról, azokat megoldásra 

mozgósít, 

közremûködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

bûntetésére. 

- Részt vesz az osztályfõnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel 

a kijelölt 

feladatok elvégzésével elõsegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

- Nevelõ-oktató munkájához tanmenetet készít. 

- Ügyeleti feladatait köteles maradéktalanul ellátni. 

 

 

 

Jelen Szabályzatban rögzített osztályfőnöki feladatok minden intézményre kötelezően, álta-

lános jelleggel alkalmazandók, melyet az intézmények saját, eltérő intézményi sajátosságaik 

és szabályzataik figyelembevételével egészítenek ki. 

A szabályozás alkalmazása során figyelembe kell venni az eltérő képzési formákból és 

munkarendből adódó sajátosságokat is a feladatok meghatározása során. 

 

 Az in-

tézmény és az osztályfőnöki munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatokat előkészíti és végrehajtja, 

 Javas-

latot tesz a munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. fel-

adataira, 

 Részt 

vesz az osztályfőnöki szakmai munkaközösség és intézményi alkalmak megbeszé-

lésein és értekezletein, 

 Vezeti 

az elektronikus naplót, a törzslapot és kiállítja bizonyítványt, 

 Vezeti 

a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 Kap-

csolatot tart az osztályába járó tanulók szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az 

osztály diákönkormányzati vezetőségével, 

 Bizto-

sítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken való részvé-

telét, 

 A 

képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő tanuló haladását, fejlődését, to-

vábbá az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt-

vevő oktatók legalább háromhavonta értékelik, 

 Fo-

lyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító oktatókkal, Szülői értekezletek elő-
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készítésében és lebonyolításában részt vesz, 

 Részt 

vesz osztálya különböző műsorainak előkészítő munkáiban, 

 Ismer-

teti osztályával az iskolai házirendet, és az aktuális előírásokat, szabályokat,   A hát-

rányos és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett ta-

nulók névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi az intézményi dokumentu-

mokba és nyilvántartásokba, 

 Fo-

lyamatosan nyomon követi és aktualizálja az elektronikus naplóban a tanulók adata-

inak változását, 

 A ta-

nulói adatokat egyezteti az iskolai adminisztrációs rendszerekkel, 

 A tan-

év elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, 

az oktatásról szóló dokumentumokat aláíratja a tanulókkal,   A közösségi szolgálat 

megszervezésével kapcsolatos feladatokat ellátja, 

 Fo-

lyamatosan ellenőrzi az elektronikus naplót a tanulói osztályzatok tekintetében, va-

lamint az ESL-t a hiányzások és veszélyeztetettség mértékének tekintetében és a 

hiányosságokat jelzi az intézmény vezetése felé, 

 Figye-

lemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, igazolja a hiányzásokat, 

elvégzi a szükséges értesítéseket, 

 Előké-

szíti és megszervezi az igazgatóval történő folyamatos egyeztetés mellett osztálya 

tanulmányi kirándulását, 

 A ha-

táskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy 

az igazgatónak, 

 

 CSR területén elvégzendő feladatok: 

-CSR napok- témahetek-projektek tervezése, szervezése, prevenciós programok, 

az osztályközösséggel együtt 

-munkája során a CSR szemléletet szem előtt tartja, támogatja, tudatosan az elve-

ket megjeleníti, különös tekintettel az esélyegyenlőség és sokszínűség, közösségi 

együttműködések elvekre (külső-belső szociális, gazdasági, környezeti felelősség), 

-segíti az osztályában tanulókat a karrierépítésben, pályaválasztásban, nagy hang-

súlyt helyez a tehetségfejlesztésre 

- ügyel arra, hogy kapjon hangsúlyt a teljesítménymérés,- értékelés az egyéni 

képességekhez mérten 

-megfelelő kommunikáció az osztályközösség tagjai, valamint kollegái felé 

-támogatja az önkéntesség, mentor program megvalósítását, aktívan részt vesz a 
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közösségi munkában, az osztályközösséget is ösztönözi , kapcsolatot vesz fel olyan 

szervezetekkel, ahol a diákok önkéntes munkát végezhetnek, szervezi és támogatja 

az önkéntes munkát 

2.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

– Az önálló ismeretszerzésre és önművelésre felkészítés feltétele a szilárd alapkészségek 

kialakítása. 

– Gyakorlatorientált oktatás/képzés megvalósítása. 

– Kompetencia alapú fejlesztés. 

– Szociokulturális hátrányok leküzdésének biztosítása, hatékony felzárkóztató munka. 

– Kiemelkedő képességű tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

– Fejlett kommunikációs képességek és viselkedéskultúra megalapozása. 

– Legalább egy idegen nyelv elsajátítása. 

– Reális önismeret és életszemlélet kialakítása. 

– Mentálhigiénia kompenzálása. 

– Esélyegyenlőség, az épekkel egyenlő bánásmód. 

– A szűkebb és tágabb hazához való kötődés, környezetünk megismerésének és 

megóvásának igénye. 

– A természeti és az épített környezet iránti felelősségvállalás erősítése, a 

környezettudatosságra való nevelés, szemléletformálás. 

– Lelki egészség pozitív irányú fejlesztése 

– Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoport működtetése (pl. 

önismeret, stressz- és problémakezelés, elfogadás, szocializáció, a motiváció és 

konfliktuskezelés, személyközpontú kommunikáció, fejlesztőpedagógiai módszerek) 

 

Célok 

–  A tanulói személyiség megismerése és megismertetése. (Minden ember 

egyedi és megismételhetetlen személyiség jó és rossz tulajdonságaival együtt.) 

–  Önmagához való viszonyának alakítása, „saját én” keresése. Fogadja el magát 

olyannak, amilyen, természetesen törekedjen a rossz tulajdonságok megváltoztatására, a jó 

tulajdonságok erősítésére. 

–  Társaikhoz, környezetéhez való viszonya legyen pozitív, fogadja el a 

másságot. 

–  Értékrend zavarok megelőzése, megoldása. 

–  Önálló, aktív, felelősségteljes személyiség kialakítása. 

–  Együttműködésre nyitott, családhoz, társaihoz kötődő életattitűd kialakítása. 

–  Az alapvető emberi értékek felszínre hozása, megerősítése, gyakorlatban való 

alkalmazási képességének kialakítása. 

–  Kommunikációs zavarok megelőzése, a konfliktusok kezelése. 

 

2.5. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 
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 az 

egészséges életvitel kialakításához, 

 a he-

lyes értékrend felépítéséhez, 

 az 

egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

 az 

életmóddal kapcsolatos (biológiai-pszichés) tennivalók elsajátításához, 

 a ké-

pességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

 az 

egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség érték tudato-

sításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek meg-

előzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kiala-

kítására. 

A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a 

többszintűség, a célok, feladatok követhetősége.  
Az egészségfejlesztés alapelvei:  

 a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésé-

ben, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti és egészségtudatosság erősödésének előkészítése, 

 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 az egészségnevelés mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

Az egészségfejlesztés  célja:  

Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során 

növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Fontos szá-

munkra az egészségkulturáltság emelése, olyan tulajdonságok kifejlesztése tanulóinknál, 

melyben az egészségfejlesztés során szerzett tudásukat hasznosíthatják a mindennapi 

életben.  Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növe-

lése, a sport egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tar-

talmazza a mindennapi testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Egész-

ségnevelés, fejlesztés területei: 

A./ Testi nevelés: 

 személyi higiéne 

 környezethigiéne 

 környezetvédelem 

 testnevelés- és sport – több mozgás 

 egészséges táplálkozás 

 balesetek megelőzése 
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 elsősegélynyújtás 

 időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

 megelőzésre nevelés 

 biztonság igénye 

 szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 

 életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

 B./  Pszichohigiénés nevelés: 

a./ Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék  

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

 fogyasztói szokások 

 pozitív értékrend kialakítása 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső 

harmónia 

b./ Stresszelhárítás 

 apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 önismeret, éntudat 

 dönteni tudás 

c./ Deviancia megelőzése 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

   d./ Érzelmi nevelés 

 az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket ke-

zelni 

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fej-

lesztése 

 C./ Szociális higiénés nevelés: 

Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

 barátságok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

 etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend) 

 szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, 

előnye 

 

Az egészségfejlesztés, egészségnevelés színterei 

A./ Tanítási órákon 
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Minden oktató, nevelő képes arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagá-

lásának lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen 

elő is írja a tantárgyak tartalmi részében. A természetismeret, osztályfőnöki, munkavéde-

lem, testnevelés tantárgyak pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását 

segíteni. Az iskolában dolgozó minden oktató és alkalmazott személyes példamutatása 

is hirdesse az egészségnevelés fontosságát.  

Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása). 

1. Egészségfejlesztés  a testnevelési órákon 

 A   testnevelés tantárgy oktatása során gimnasztika, atlétika, torna, labdajátékok, 

úszás, szabadidős sportok gyakorlása 

 Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító 

gerinctorna bevezetése, rendszeres gyógytorna biztosítása  

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése  

 Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy 

felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

2. Egészségfejlesztés  az osztályfőnöki órákon 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó 

ismereteit és az életvezetés tudatosságára nevel.  

Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”. 

Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon 

beépítjük a stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítását.  

 

B./Egészségfejlesztés tanórán kívül 

a. Szak

mai szervezetekkel való együttműködés  

Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás 

vizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

b. Egyéb 

foglalkozások 

Ajánlott versenyek: 

 Sport:  labdarúgás, asztali tenisz, úszás 

 délutáni szabadidős foglalkozások, 

 témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, 

csoportfoglalkozások,  

 egészséghét,  

 kirándulások,erdei iskolák, túrák, sportprogramok,  

 együttműködés sportegyesületekkel. 

 Rendszeresen részt veszünk városi, megyei sport, egészség- témájú programokban, 

pályázatokon, kulturális programokon 

Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban is 

szervezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget. 

c. Pro-

jektek, témahetek, témanapok  
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Olyan témanapokat tartunk, ahol a diákok érdeklődésüknek megfelelő szervezett programo-

kon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot.  

Ilyen témanapok a következők 

 

Egészségnap: egész napos rendezvény, sport, egészség,  

Fenntarthatóság és környezettudatosság témahét: Az egészséges környezet fontos sze-

repet kap ezen hét során.   

A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét: 2-3 jeles nap (Víz világnapja, 

Föld napja,, Nemzetközi Vöröskereszt Napja,) kapcsán az ügy fontosságára.  

Projektjeink keretében is igyekszünk az egészséges életmód és a környezettudatos gondol-

kodás felé orientálni tanulóinkat.  

 

C./ Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos 

magyar étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. 

Az iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A 

kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. 

Az iskola megfelelően felszerelt ebédlőkkel rendelkezik. Az étkeztetés szervezésével igyek-

szünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Az ételt szállító konyha kiemelt 

szempontja az egészséges táplálkozásra való törekvés (az alapanyagoknak és az adalék-

anyagoknak az egészséges táplálkozás követelményeit szem előtt tartó megválasztása).  

 

2.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A kiemelt figyelmet igénylő tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki: 

a) kiemelten tehetséges tanuló 

b) sajátos nevelési igényű tanuló, 

c) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, 

d) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
2.6.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai teendők 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

Iskolánk a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának 

ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató felkészítést szervez, amelynek 

keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének 

kiegyenlítése folyik. 

Iskolánk biztosítja a képesség kibontakoztató felkészítés keretében – a tanuló 

egyedi helyzetéhez igazodva – 

a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos
 pedagógiai feladatokat, 

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

A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése - 

oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik, és azok 

a tanulók 

vesznek részt, akik halmozottan hátrányos helyzetűnek, kivételesen hátrányos 

helyzetűnek minősülnek. 

A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló – egyéni fejlesztési 

terv alapján történő – haladását, fejlődését, továbbá az ezeket hátráltató okokat 

az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt vevő oktatók legalább 

háromhavonta értékelik. Az értékelésen részt vesz a tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a tanuló szülője, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, indokolt esetben 

a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a pedagógiai szakszolgálat 

képviselője. 

Célok: 

 A szociális háttér megismerése. 

 A szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáinak 
megismerése. 

 A felderített szociális hátrányok enyhítése, a tanulók beilleszkedésének 
elősegítése. 

 Felvilágosító munka megszervezése. 

 Kapcsolatfelvétel, együttműködés a szakszolgáltató intézményekkel 
(Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő). 

 A szociális hátrányból eredő értékrendbeli zavarok leküzdése, és a 
helyes értékrend kialakítása. 

 Találja meg az iskola a szülőkkel a harmonikus kapcsolattartás 
lehetőségeit és formáit. 

 Jusson el a szülőkhöz és a tanulókhoz minden olyan információ, 
amelynek segítségével a hátrányok csökkenthetők (pályázatok, 
ösztöndíjak, alapítványok, stb.) 

 

Szociális hátrányok enyhítésére vonatkozó  feladatok: 

A gyermekekre közvetlenül irányuló A családra irányuló 

Felzárkóztató órák, foglalkozások Családlátogatás 

Tanulószobai ellátás biztosítása Szülők, családok nevelési életvezetési 

gondjainak enyhítése 

Szakkörök működtetése (kulturális hátrá-
nyok enyhítése, 

képességfejlesztés) 

Tankönyvvásárláshoz nyújtott segítség 
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Sportkör működtetése a te-
hetséggondozás érdekében 

Szülők klubjának működtetése (tanács-
adás, előadások, egyéb 

programok pl. drog- és bűnmegelőzés) 

Felkészítés iskolán kívüli 

tanulmányi, kulturális, művészeti 

versenyekre 

Szülők felvilágosítása az igénybe 

vehető támogatásról. Segítségnyújtás 

ezek megszervezéséhez. 

Kedvezményes táborozások, 

kirándulások 

Drog- és bűnmegelőzés program 

Drog- és bűnmegelőzés program  

Pályaválasztási tevékenység  

Munkába állás segítése  

Segítségnyújtás ösztöndíj elnyeréséhez 

(sport, tanulmányi) 

 

Pályázati lehetőségek kihasználása 
(helyi, országos, uniós támogatások, 

pályázatok) 

 

 

 A személyiségi jogok tiszteletben tartásával az osztályfőnökök mérjék fel 
a hátrányokat. 

 A hátrányokkal küzdő   tanulóknak egyéni, fejlesztő foglalkozásokat 
szervezzenek. 

 Szociális kompetenciák fejlesztése. 

 Szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon adjunk 
felvilágosítást a szociális juttatások lehetőségeiről. 

 Olyan szemlélet kialakítása a tanulókban, amelynek segítségével 
képesek elfogadni a szociális hátránnyal küzdő társukat. 

 Tanulószobai foglalkozások szervezése. 

 A tanulókat szükség esetén a problémáik megoldását segítő 
társintézménybe irányítsuk. 

 A családból hozott negatív nevelési szokások ellensúlyozása. 

 A kortársnyomás, a deviáns veszélyhelyzetek megelőzése (drog, alkohol). 

 Személyes példaadással a pozitív értékek közvetítése. 

 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. A tanulók figyelmének 
felhívása a pályázati lehetőségekre, segítségnyújtás a pályázatok 
elkészítésében. 

  

A fejlesztés lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló formában: 

 Fejlődést segítő beszélgetés 

 Kommunikációs és önismereti foglalkozások 

 Felvilágosító előadások 

 Fórumok, tapasztalatcserék 

 Tájékoztató kiadványok 

 Tréningek 
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 Esetmegbeszélések 

 Differenciált, egyéni bánásmód 
 

2.6.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 

alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 

minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Szűrés és diagnosztizálás 

Intézményünk inkluzív, befogadó iskola, így egyenlő esélyt ad minden diáknak 

tanulmányai folytatására; megteremtve az egyenlő hozzáférés lehetőségét. 

Ahhoz azonban, hogy az esélyegyenlőség valós gyakorlat maradhasson, 

folyamatosan szükséges a pedagógusok továbbképzése, önképzése, és az 

együttműködés más segítőkkel. 

 

Együttműködés a segítő szakemberekkel 

Iskolánkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk az ifjúságvédelmi felelős, a 

szociális munkás és az iskolapszichológus, valamint az osztályfőnöki 

munkaközösség együttműködésének. Noha az iskolai teljesítményre és 

magatartásra is negatívan kiható otthoni nehézségek észlelése esetén az 

osztályfőnökök és szaktanárok előbb a gyermekkel igyekeznek tisztázni a 

problémákat, ám a nehézségek megfelelő és szakszerű kezelése érdekében 

szükség esetén bevonják az illetékes iskolai szakembereket, például az 

iskolaorvost, az iskolapszichológust vagy védőnőt. 
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Más kultúrából érkezett (például migráns) tanulóink beilleszkedését szervezett 

tanórai, célirányos foglalkozások segítségével kívánjuk megkönnyíteni. 

Tanulmányi ügyekben történő és intézményen belüli eligazodásuk érdekében 

számukra egyéni segítő tanár- és diákpárok kialakítására törekszünk. 

Ugyanilyen nagy hangsúlyt fektetünk a tanórán kívüli vagy szabadidős 

foglalkozásokra, az integrációjukat elősegítő tematikus programokra. Az egyéni 

bánásmódmegvalósítása és az integráció elősegítése érdekében

 az értékelésnél az osztályfőnököknek lehetőleg figyelemmel kell lenniük 

a tanulók körülményeire. Beilleszkedésüket azáltal is segítjük, hogy az 

osztályközösséget előre felkészítjük kulturális különbözőségük megfelelő 

kezelésére, az együttélés és az elfogadás technikáira. 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel 

összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

 A hiteles, őszinte kommunikáció és a következetes nevelés (egyéni 
bánásmód, egyéni fejlesztés, kompetenciák fejlesztése). 

 Juttassuk a tanulót sikerélményhez. 

 A tanulók ismerjék meg az emberi viselkedés alapvető személyiség- 
és szociálpszichológiai törvényszerűségeit (a magatartás etikai 
követelményeit). 

 A pozitív magatartásformák kialakítása, gyakoroltatása. 

 Fejlett szociális és kommunikatív képesség kialakítása. 

 A tanulókban is fejlődnie kell az empátiás és metakommunikatív 
képességeknek. 

 Erősítsük a pontos, előítélet mentes személyészlelést, a 
toleranciaképességet. 

 Váljon képessé a konfliktushelyzetek kezelésére, megoldására. 

 Képes legyen a közösségi és az egyéni értékrend meghatározására. 

 

Az iskola céljai közt kiemelt szerepet tölt be a "mindenkit valamely /bármely/ 

sikerhez juttatásának" elve, ez hatékony eszköz a beilleszkedési zavarok 

korrekciójára. Ez a lehető legjobb választási szabadsággal társul. Ez az elv 

valósul meg a szakmai képzés széleskörű kínálatában, továbbá az iskola 

jutalmazási eljárásai során alkalmazott elvben, hogy ti. a relatív teljesítményt, a 

javítást megdicsérjük. 
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Fontosságot tulajdonítunk e téren annak is, hogy a Diákönkormányzat 

egyetértési jogköre kiterjedt, így széleskörű tanulói részvétel érvényesítése 

segíti a tanulók azonosulását az iskola céljaival. 

 

Az iskolában gyermekvédelmi felelős tanár és szociális segítő működik, akik jó 

együttműködést tartanak fenn a Polgármesteri Hivatal szociális 

ellátórendszereinek felelőseivel. 

 

2.6.3. Sajátos nevelési igényű tanulók 

Cél: 

A program célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a tanulói sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint 

más gyermekeknél. 

Ennek keretében cél, hogy: 

– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon 
meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind 
teljesebb beilleszkedést, 

– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az iskola nevelési 
program tartalmi elemeivé, 

– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 

 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység feladatai: 

 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, 
autizmus spektrum zavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó 
hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép 
funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
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d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos 
egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 
kibontakoztatása. 

 

 Az iskolánkban megvalósuló (inkluzív) nevelés, oktatás: 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai 

pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 

történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy részleges integrációjuk). Az 

együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, 

mint részvétet és védettséget. 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi 

tanulóval való együtt haladása tekinthető. 

Az integrált képzés nevelés-oktatás feltételei: 

 

Objektív 

 gyógyászati segédeszközök 

 osztálylétszám 

 speciális taneszközök 

 Akadálymentesítés – 
tanulási környezet 

Szubjektív tényezők 

 a fogadó pedagógus 

 tanterv tananyag 

 módszerek, differenciálás 

 Iskolaigazgatás 

 Szülők aktív befonása 

 Gyógypedagógus 

 Módszertani intézmény 

 Gyermek személyisége 
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A) A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai 
fejlesztése 

 

Pedagógiai szempontból a következő csoportok alakíthatók ki: 

– végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok, 

– petyhüdt bénulást okozó kórformák, 

– a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek, 

– egyéb, maradandó mozgásállapot- és funkcióváltozást, 
mozgáskorlátozottságot okozó kórformák, 

– a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák. 

 

Mozgássérülés lehetséges következményei: 

- Megváltoznak az alapvető tartási, mozgási funkciók és rendszerek 
- Nem alakulnak ki a mozgásos tapasztalatszerzés feltételei és a motoros 
képességek. 
- Megváltozik a mozgáskompetencia, akadályozott a cselekvés, az életkornak 
megfelelő tevékenykedés, a kézfunkció, manipuláció, s az önkiszolgálás. 

- Akadályozottá válhat a percepció, a kognitív képességek is módosulhatnak. 

- Akadályozottá válhat a kommunikáció. 
 

 

(A gyógytestnevelésre utalt tanulók nem minősülnek mozgásszervi fogyatékosság [moz-

gáskorlátozottság] okán sajátos nevelési igényű tanulóknak. Esetükben az Irányelv nem 

alkalmazható. Az ő gyógytestnevelés ellátásuk a pedagógiai szakszolgálatok által alkalma-

zott gyógytestnevelő szakemberek feladata, a tevékenységnek szakszolgálati protokollja 
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van. – 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működé-

séről 28. §) 

B) A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztése 

 

Látássérült: 

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 
0); 

b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: 
fényt érzékelők, ujjolvasók, nagytárgylátók (vízus: fényérzés –0,1); 
c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét 
nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény (vízus: 
0,1–0,33). 
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Látássérültek hasznos weboldalak: 

 www.barczi.elte.hu www.fogyatekos.lap.hu www.motivacio.hu/ffriss 

http://mvgyosz.budapest.hu/engine.aspx www.latasvizsgalo.huwww.vakisk.hu 

www.vizus.hu/index.php http://vak.lap.hu 

Angol: www.icevi-europe.org Német: http://isar.reha.uni-dortmund.de 

http://www.barczi.elte.hu/
http://www.fogyatekos.lap.hu/
http://www.motivacio.hu/ffriss
http://www.motivacio.hu/ffriss
http://www.motivacio.hu/ffriss
http://mvgyosz.budapest.hu/engine.aspx
http://mvgyosz.budapest.hu/engine.aspx
http://mvgyosz.budapest.hu/engine.aspx
http://www.latasvizsgalo.hu/
http://www.latasvizsgalo.hu/
http://www.vizus.hu/index.php
http://www.vizus.hu/index.php
http://www.vizus.hu/index.php
http://vak.lap.hu/
http://vak.lap.hu/
http://www.icevi-europe.org/
http://isar.reha.uni-dortmund.de/
http://isar.reha.uni-dortmund.de/
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A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztése 

Nagyothallás Siketség 

Enyhe >30% 90%< Egyoldali 

Közepes 30%< 
 

Kétoldali 

Súlyos 60%< 
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C) A tanulásban akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 
 

A tanulásban akadályozott 
diák főbb problémái 

A tanulásban akadályozott 
diák integrációja, 
inkluziója 

 
• Emlékezet 

• Figyelem, magatartás 

• Olvasástechnika, szövegértés 

• Írástechnika 

• Helyesírás 

• Beszédértés, szóbeli kifejezés, 
szókincs 

• Összefüggések felismerése 

• Problémamegoldás (konkrét, 
absztrakt) 

• Műveletvégzés (szóban, konkrét 

tár- gyakkal, szimbólumokkal, 

számjegyek- kel, szöveges 

feladatok) 

• Önálló tanulás 

 Eltérő tantervi követelmények 
 A tanulásban akadályozott 

gyermek azonos témában, de 
eltérő szinten, tempóban 
haladhasson 

 Csoportmunka (változatos 
összetétel) 

 Gyógypedagógiai 
képességfejlesztés 
(lehetőleg alig az órákról kiemelve!) 

 Készségtárgyaknál – ahol csak 
lehet – azonos szinten 
bekapcsolni a gyermeket. 

 Tanulási környezet 
 Befogadó pedagógus 
 gyógypedagógus 
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D) Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

 

E) A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 
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F) Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése 
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Sulinova módszertani útmutatók: 

 Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
 Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
 Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 
tanulók együttneveléséhez 

 Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 
tanulók együttneveléséhez 

 Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
 Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
 Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 
küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott 
gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7132
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7132
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7133
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7133
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7134
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7134
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7134
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7135
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7135
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7135
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7135
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7135
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7135
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7135
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7131
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7131
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7137
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7137
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7138
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7138
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7139
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7139
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7139
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7140
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7140
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7140
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7136
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7136
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7136
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7136
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Terápiák 

 

 
TERÁPIÁK 

 
CÉLCSOPORT 

ELLÁTÁS 
HELYSZÍNE 

ELLÁTÁS 
TERVEZÉSE 

AZ 

ELLÁTÁS 

FORMÁJA 

Lovas terápia Tanulásban és 
értelmileg 
akadályozott 
gyermekek, 
súlyosan és 
halmozottan 
fogyatékos 
tanulók 
(kiemelten 
Down, autista), 
látássérüléssel 
élők 

Diósgyőri 
lovarda 

Éves 
fejlesztési terv 

Csoportos 
terápia (4-
10fő) 

Judo Tanulásban és 

értelmileg 

akadályozott 

Szabadidő 
központ 

Éves 
fejlesztési terv 

Csoportos 

terápia (15fő) 

Gyógytorna Orvosi diagnózis 
és elrendelés 
alapján javasolt 
gyermekek 
számára 

Városi uszoda- 

iskola 

Egyéni 
fejlesztési 
terv, rövid és 
hosszú távú 
rehabilitációs 
feladatokkal 

Egyéni 
foglalkozás 
Kiscsoportos 
foglalkozás 
(2-3fő) 

Rehabilitációs 
úszás 

Orvosi diagnózis 
és elrendelés 
alapján javasolt 
gyermekek 
számára 

Városi uszoda- 

GYEK 

Egyéni 
fejlesztési 
terv, rövid és 
hosszú távú 
rehabilitációs 
feladatokkal 

Egyéni 
foglalkozás 
Kiscsoportos 
foglalkozás 

Kutyás terápia Tanulásban 
akadályozott, 
értelmileg 
akadályozott, 
autizmussal élő, 
illetve autisztikus 
tüneteket mutató 
gyermekek, 
hallássérültek 

Iskola Rövid és 
középtávú 
fejlesztési terv 
(havi valamint 
éves 
lebontás) 

Egyéni 
terápia 
Kiscsoportos 
terápia (4-
10fő) 
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Hangterápia, 
rezgésterápi
a 

Tanulásban 
akadályozott
, értelmileg 
akadályozott
, autizmussal 
élő, illetve 
autisztikus 
tüneteket 
mutate 
gyermekek 

Iskola Egyéni 

fejlesztési terv 

Egyéni 
foglalkozás 

Játék és 
bábterápia 

Tanulásban 
akadályozott
, értelmileg 
akadályozott
, autizmussal 
élő, illetve 
autisztikus 
tüneteket 
mutató 
gyermekek 

Iskola Rövid és 
hosszú távú 
rehabilitációs 
feladatokkal 

Csoportos 
foglalkozás 
(9-10fő) 

Sóterápia Orvosi diagnózis 
alapján 

Iskola Éves fejlesztési 

terv 

Kiscsoportos 
foglalkozás 
(2-4fő) 

Zene terápia Tanulásban 
akadályozott
, értelmileg 
akadályozott 

Iskola Rövid és 
közép távú 
terv 

Csoportos 
foglalkozás 
9 fő) 

Delacato Beszédfejlődési, 
mozgásfejlődési 
elmaradás, 
tanulásban 
akadályozottság, 
hallás sérülés, 
diszlexia, alaki 
diszgráfia, 
diszfázia, 
organikus eredetű 
hyperaktivitás 
figyelemzavar 
esetében. 

Iskola Éves 

fejlesztési terv 

Kiscsoportos 
foglalkozás 
(2-4fő) 

Ayres Mozgássérült, 
összerendezetlen 
mozgású 
gyermek pszichés 
fejlődési zavar, 

Iskola Hosszú távú 
rehabilitációs 
terv 

Egyéni 
foglalkozás 
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TSMT Pszichés 
fejlődési zavarral 
(hiperaktív, 
figyelemzavaros), 
egyensúly 

zavarral küzdő 

gyermeknek 

Iskola Rövid és 
középtávú terv 

Kiscsoportos 
foglalkozás 
(2-4 fő) 

Hidroterápiás 
rehabilitáció
s 
gimnasztika 

Mozgás, 
figyelem, 
beszéd, 
beilleszkedési 

problémák esetén 

Uszoda Hosszú távú 
rehabilitációs 
terv 

Csoportos 
foglalkozás 
(9 fő) 

AIT Autisták, tanulási 
zavarral küzdők, 
pszichés 
fejlődési zavar 
(disz, 
hiperaktivitás) 

esetén 

Iskola Hosszú távú 
rehabilitációs 
terv 

Kiscsoportos 
foglalkozás 
(2-4 fő) 

SMR Orvosi diagnózis 
alapján 
mozgássérült, 
összerendezetlen 

mozgású 

gyermek 

Iskola Éves 
fejlesztési terv 

Kiscsoportos 
foglalkozás 
(2-4 fő) 

Frostig Tanulási zavar, 
perceptuális 
diszfunkció 

esetén. 

Iskola Hosszú távú 
rehabilitációs 
terv 

Egyéni 
foglalkozás 

Diszfázia Hallássérült, 
beszédértés, 
beszédmotorika 
területén 

lemaradás 

Iskola Éves 
fejlesztési terv 

Egyéni 
foglalkozás 

 

 
TERÁPIÁK 

 
DOKUMENTÁLÁS 

Martin János Szakképző 
Iskola, Szakiskola és Kész-
ségfejlesztő Iskola 

SZAKEMBEREI 

Lovas terápia 
Iskola által kidolgozott 

terápiás napló 

Gyógypedagógus, lovas 

terapeuta, 

gyógypedagógiai 
asszisztens, 
lovasterapeuta 
asszisztens 

Judo 
Szakköri napló testnevelő tanár, szakismerettel 
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TERÁPIÁK 

 
DOKUMENTÁLÁS 

Martin János Szakképző 
Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 
SZAKEMBEREI 

Gyógytorna Számítógépes 
adatnyilvántartás Egyéni 
mozgásfejlesztési adatlap 

Gyógytornász 

Rehabilitációs úszás Számítógépes 
adatnyilvántartás Egyéni 
mozgásfejlesztési adatlap 

gyógytornász, 
rehabilitációs úszásoktató, 
terápiás asszisztens 
(segítő) 

Kutyás terápia Iskola által kidolgozott 
terápiás napló 

Gyógypedagógus: 
tanulásban akadályozottak 
terapeutája – 
pszichopedagógus, 
állatasszisztált terapeuta 

Hangterápia, 
rezgésterápia, 
hangmasszás terápia 

Iskola által kidolgozott 
terápiás napló 

Gyógypedagógus, 

hangterapeuta „Peter Hess 

hangmasszőr 

Sóterápia Szakköri napló Gyógypedagógus 

Játék-bábterápia Szakköri napló Drámapedagógus 

Zene terápia Szakköri napló Zenepedagógus 

Delacato mozgás Számítógépes 
adatnyilvántartás Egyéni 
mozgásfejlesztési adatlap 

Gyógytornász 

Ayres Iskola által kidolgozott 
terápiás napló Egyéni 
fejlődési lap 

Gyógypedagógus 

TSMT mozgás Iskola által kidolgozott 
terápiás napló 

Egyéni fejlődési lap 

Gyógytornász 

Hidroterápiás 
rehabilitáció
s 
gimnasztika 

Számítógépes 
adatnyilvántartás Egyéni 
mozgásfejlesztési adatlap 

HRG terapeuta 

AIT hallási 

figyelemfejlesztő 

tréning 

Iskola által kidolgozott 
terápiás napló Egyéni 
fejlődési lap 

Gyógypedagógus 

SMR Gyógyító 

önmasszás szivacs 

hengerrel 

Iskola által kidolgozott 
terápiás napló Egyéni 
fejlődési lap 

Gyógytornász 

Frostig Mozgás 
és észlelési 
terápia 

Számítógépes 
adatnyilvántartás Egyéni 
fejlődési lap 

Gyógypedagógus 

Diszfázia Iskola által kidolgozott 
terápiás napló Egyéni 
fejlődési lap 

Szurdopedagógus 
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H, Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése 

 

 

 

 

2.6.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók  

Integrációs Pedagógiai Rendszer képességkibontakoztató 

program működtetése 

IPR-Tanulás Tanítása 

IPR-Életpálya építés 

IPR-Dráma  

IPR-Kommunikáció 
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2.6.5. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 

Cél: A tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása. 

Tehetségazonosítás 

A tehetség azonosítás és a beválogatás a munka egyeik legnehezebb része. A te-

hetséget sokáig csak a kivételes intelligencia meglétével azonosították. A tehetség 

azonban összetettebb konstuktum, mint azt egyetlen tényezővel meg lehetne adni, 

illetve azonosítani. A tehetség minimum három tényező együttes meglétét feltételezi. 

Ezek a következők: kivételes értelmi adottságok, elkötelezettség és motiváció vala-

mint a kreativitás. Sajnos az átlagos iskolai oktatás keretei között a gyerekeket arra 

szocializáljuk, hogy nem szabad tévedni és ez bizony a kreativitás egyik legnagyobb 

gátja. Pedig a kreativitás elengedhetetlenül fontos ahhoz a sajátos világlátáshoz, 

probléma meglátáshoz, ami sok esetben alkotott maradandót. Ehhez járul az is, hogy 

a kudarcok esetén nem szabad feladni, tovább kell próbálkozni és kutatni, mint 

ahogy erre sok példát sorolhatnánk a természettudósok és műszaki kutatók végül 

elért eredményei közül. Ahogy Albert Einstein megfogalmazta: ” A képzelet sokkal 

fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.”  Tanuló-

ink általános természettudományos tájékozottságát ismerjük, ahogy az általános ér-

telmi képességeiket is, ezért mi a kreativitásuk feltérképezésével szeretnénk a tehet-

séggondozásba bevont csoport tagjait kiválasztani. Erre az ennek a korcsoportnak 

összeállított Tóth-féle Kreativitást Becslő Skálát választottuk. 

Tehetséggondozás 

A tehetséggondozás színterei a tanórán kívüli foglalkozások, szakkö-

rök, de hagyományai vannak iskolánkban a versenyekre, továbbtanu-

lásra történő felkészítéseknek is, valamint a tehetségpályázatokban 

való részvétel, tehetségnapok tartása, tanórai keretek között folyó 

tanórai differenciálás, projektoktatás. A tehetséggondozó tevékenység 

célja az alkotás örömének felkeltése, fokozása, beépítése a minden-

napjaikba, alakuljon ki a tanulóban a teremtéshez, alkotáshoz szük-

séges készség, az igényesség. Széleskörű tevékenységi területet 

ölelünk fel, amelynek célja, hogy a különböző érdeklődési körű tanuló-

ink megtalálják a tehetségüknek leginkább megfelelő fejlesztési lehe-

tőséget. Odafigyelünk arra, hogy intézményünkben minden diák sze-

mélyiségéhez közelálló feladatot kapjon, a képességfejlesztő tevé-

kenységek között megtalálja a számára legkedvezőbbet. 
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Tehetséggondozás színterei: 

 versenyre való felkészítés 

 továbbtanulásra való felkészítés 

 tehetséggondozó műhelyek működtetése 

A konkrét szakkörök szervezése éves operatív programokban kerül lebontásra 

Feladat: 

 A tanulók tevékenységeinek,
 önállóságának, kezdeményezőkészségének, problémamegoldó 
módszereinek szélesítése. 

 A tanulók alkotóképességének előtérbe állítása. 

 A tanulók kreativitásának fejlesztése. 

 A tanulók kulcskompetenciáinak megalapozása, bővítése, 
megszilárdítása. 

 Az egyénhez igazodó fejlesztés. 

 Széleskörű metodikai tudással rendelkező pedagógusok 
alkalmazása; tehetséges tanulók oktatásához szükséges 
speciális pedagógiai képességek megszerzése. 

 A tanulók adottságainak, képességeinek felderítése, a 
tehetség felismerése és azonosítása. 

 Az intellektuális képességek magasabb szintre juttatása. 

 A tantervi stratégiák kialakítása, kidolgozása tehetségesek 
fejlesztéséhez. 

 Az eredményes tanuláshoz szükséges képességek, attitűdök 

kialakítása. 

 A tehetségfejlesztés kibontakoztatásához
 szükséges személyiségfejlesztés. 

 Olyan készségek, stratégiák kialakítása, amelyek révén 
képesek lesznek a tanulók kreatívan, önállóan, a maguk 
megelégedésére keresni az ismereteket. 

 Tudományos diákköri foglalkozások, tehetséggondozást 
biztosító szakkörök szervezése; országos, megyei, városi 
versenyeken való szereplés. 

 Az iskola feladatának tekinti a tehetséges tanulókkal 
differenciált foglalkozások keretében való törődést. 

 Speciális kompetenciák fejlesztése. 

 

Intézményünk gyógypedagógiai tevékenységében az ismeretek 

nyújtása, a különböző képességek fejlesztése, a jártasságok és 

készségek kialakításával kölcsönhatásban, együtt történik a sérült 

funkcionális rendszerek korrigálása, átszervezése, az elvesztettek újra 

kialakítása. 
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A fejlesztés lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló formában: 

- kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

- differenciálás, csoportbontás 

- kooperatív projektmódszer és KIP módszer 

- versenyek 
- iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek 
önálló/csoportos használata 
- pályázatok, kutatások, kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, önálló ismeretszerzés segítése 

- IKT eszközök használatának támogatása 

 

Motiválás: 

- személyes beszélgetés 

- ösztönzés 
- jutalmazás megfelelő formájának alkalmazása 

 

Nyomon követés 

Oktatási és nevelési erőfeszítéseink eredményességét végzett 

tanítványaink sikeressége mutatja. A siker maga – képzéstől függetlenül 

– rendkívül különböző formákat ölthet, ám felismerése és azonosítása 

erőtöbbletet nyújt munkánk folytatásához. Törekszünk arra, hogy távozó 

tanulóinkkal ne szakadjon meg a kapcsolat, ennek érdekében minden 

osztályfőnök legalább egy esztendeig kapcsolatban marad az 

osztályába járt diákokkal és követi azok életútját. Az osztályfőnökök 

életút-követési munkáját az osztályfőnöki munkaközösség-vezető fogja 

össze, aki összegzi, értékeli az adatokat, és a tapasztaltakról beszámol 

az iskolavezetésnek. 

Valljuk, hogy a személyes példamutatásban rejlik a nevelő legnagyobb 

hatása, ezért intézményünk arra törekszik, hogy a nálunk végzett 

diákjaink akár pedagógusként, akár a nevelési-oktatási munkát segítő 

technikai dolgozóként iskolánk falai közé térjenek vissza. 

Támogatjuk egykori diákjaink összejöveteleit; bátorítjuk őket azok 

szervezésére, és szívesen helyt adunk találkozóiknak. Amennyiben 

meghívást kapnak, pedagógusaink örömmel vesznek részt az érettségi 

találkozókon. 
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Többszörös intelligencia 

 

Minden ember rendelkezik az összes létező fajta intelligenciával. 

Nincs két olyan ember, akiknek az intelligenciatérképe pontosan egyforma. 

 

A nyolcféle intelligencia 

nyelvi logikai matematikai 

zenei térbeli tájékozódással összefüggő 

testi/mozgással kapcsolatos személyek közötti kapcsolatokkal 

összefüggő 

a személyi integritással összefüggő tapasztalati 

 

Nyelvi intelligencia 

A nyelveken keresztül lehetővé teszi a kommunikációt és a világ megértését. 

 

Zenei intelligencia 

Lehetővé teszi a hangokból felépülő értelmi tartalom megalkotását, 

közlését és megértését. 
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Logikai-matematikai intelligencia 

 

Ezen intelligencia segítségével tudunk elvont fogalmakat használni és értelmezni 

 

Térbeli tájékozódással kapcsolatos intelligencia 

 

Lehetővé teszi a vizuális, illetve a térbeli információk érzékelését, 

értelmezését és a kapcsolódó képeknek az emlékezetből való 

előhívását. 

 

  

 

Testi és mozgással kapcsolatos intelligencia 
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Lehetővé teszi az összes testrész céltudatos, illetve 

problémamegoldást célzó használatát. 

 

 

Személyek közötti kapcsolatokkal összefüggő intelligencia 

 

Segítségével fel tudjuk ismerni mások érzelmeit és szándékait, és 

különbséget tu- dunk tenni azok között. 

 

A személy integritásával összefüggő intelligencia 

 

Segítségével el tudunk igazodni saját érzéseink között, saját 

magunkról pontos képet alkothatunk, és ezekre a képekre 

támaszkodva saját életünkkel kapcsolat- ban döntéseket hozhatunk. 
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Tapasztalati intelligencia 

 

Segítségével meg tudjuk különböztetni, osztályozni tudjuk, és a magunk 

hasznára tudjuk felhasználni a környezeti jellemzőket. 

 

 

Néhány, a témával kapcsolatos hasznos könyv és cikk: 

Artful Scribbles: The Significance of Children’s Drawings (Művészi 

rajzolmá- nyok: A gyermeki rajzokban rejlő értelem). NY: Basic Books, 

1980 

Art, Mind and Brain (Művészet, elme és agy). NY: Basic Books, 1982 A 

School for All Intelligences (A mindenfajta intelligenciát megmozgató 

iskola). Educatio- nal Leadership April, 1990, 33-37. o. 

Multiple Intelligences: The Theory in Practice (Többszörös intelligenciák: 

Az el- mélet a gyakorlatban). NY: Basic Books, 1992 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Elmeállapotok: A 

több- szörös intelligenciák elmélete) 10., jubileumi kiadás. NY: Basic 

Books, 1993 
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Bibliográfia: 

http://pzweb.harvard.edu/PIs/HGmore.htm 

http://www.newhorizons.org/ 

http://www.swopnet.com/ed/TAG/7_Intelligences.

html Kapcsolódó weboldalak: 

http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligenc

es.htm http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG.htm 

http://www.ed.psu.edu/insys/ESD/gardner/menu.html 

Gardner elméletének az interkulturális oktatásban való felhasználásával 

kapcso- latban: 

Projekttermékek: 

http://www.blaagaardsem.dk/om_seminariet/internationalt/pi/ 

2.6.6. A szociális hátrányok ehyhítését segítő tevékenység 

Szociális foglalkozások: 

 Tanulószobai foglalkozás 

 A Pedagógiai Szakszolgálattal működik együtt az iskola a 
megfelelő ellátás érdekében. 

 Drog- és bűnmegelőzési programok 

 Egészségügyi ellátás. 

 Egészségügyi szűrővizsgálatokra az oktatók kísérik a tanulókat. 

 Pályaorientációs tevékenység 

 Étkezési ellátás 

 Családgondozás, családterápiás foglalkozások szervezése 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői 
értekezleteken családlátogatáson 

 Családterápiás foglalkozások 

 Felkészülés iskolán belüli és kívüli tanulmányi, szakmai, 
kulturális és sportversenyekre. 

 Gyermekvédelmi támogatás, segélyezési lehetőség biztosítása 

 Szocializációs program 

 Mentálhigiénia 

 Logopédiai ellátás 

 Pszichológiai ellátás 

 Az ifjúsági és szociális munkaközösség prevenciós és 
koordináló munkája, valamint az „Életvezetési ismeretek és 
készségek” c. program oktatása. 

 Terápiás foglalkozások. 

A feladatok biztosításában együttműködő partnerek 

 

http://pzweb.harvard.edu/PIs/HGmore.htm
http://www.newhorizons.org/
http://www.swopnet.com/ed/TAG/7_Intelligences.html
http://www.swopnet.com/ed/TAG/7_Intelligences.html
http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm
http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm
http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG.htm
http://www.ed.psu.edu/insys/ESD/gardner/menu.html
http://www.blaagaardsem.dk/om_seminariet/internationalt/pi/
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Rendszeresek a városi könyvtárban szervezett könyvtári órák, 

közművelődési programok, a művelődési ház segítségével működik a 

tánccsoport. 

Jó a Kolping mozgalommal való együttműködés. A katolikus egyház biztosítja a 
hitoktatást. 

A Pedagógiai Szakszolgálat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya, 

Családsegítő szolgálat sokat segít a gyermek és ifjúságvédelmi munkánkban. 

Népművészek egyesülete segít a szakmai órákon készült késztermékek 
eladásában, értékesítésében. 
Segítségnyújtásba bevont egyéb szervezetek: 

- MESZEGYI - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 

IntézményEgészségügyi szervezetek 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

- ÉFOÉSZ 

- Magyar Vöröskereszt 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

- Rendőrség 

A szociális hátrányok enyhítésére vonatkozó feladatok végrehajtását 

éves program illetve igény szerint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

irányításával, az intézmény oktatóinak közreműködésével látjuk el. 

 

2.7. A közösségfejlesztéssel, a szakképző iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 
 

A tevékenységformák kialakításakor törekszünk arra, hogy a résztvevők 
adottságára építve érdeklődésük ne csak alkalmanként, véletlenszerűen 
érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra ösztönözzön. Segítjük olyan 
csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok elmélyítése 
mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással 
vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására.  
 
Feladataink:  
 
Az eltérő fejlődésű tanulók esetében a szabadidős tevékenységek fő 
célja: igénykeltés a szabadidő kulturált eltöltésére, készségek, 
képességek fejlesztése. A délutáni tanulási tevékenység a tanítási 
órákon szerzett ismeretek gyakorlását, megszilárdítását szolgálják. 
Egyéni foglalkozás keretén belül a délelőtti pedagógiai tevékenységgel 
összhangban folynak a tanulási szabadidős tevékenységek, egyéni 
képességfejlesztő foglalkozások.  
Iskolán kívüli rendezvényeken, eseményeken alkalmanként veszünk 
részt, hiszen a gyerekek képességei, adottságai sokszor gátló tényezői 
az aktív részvételnek.  
A gyerekek érdeklődésének megfelelően szakkört szervezünk.  
Az iskolában hagyományos évfolyamokra épített tanulócsoportok 
/osztályok/ működnek, de biztosítjuk, hogy a gyermekek fakultatív hit- és 
vallásoktatásban vehessenek részt. 
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– minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek; 

–  tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról 

szabatosan kommunikálni, szerezzenek személyes tapasztalatokat az 

együttműködés, a konfliktusok közös kezelése és megoldása terén; tanulják 

meg az egymás iránti toleranciát; 

–  tanulóink legyenek képesek önálló, felnőtt életükben életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani; 

kapjanak kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez. 

Törekszünk arra, hogy a nyilvánosság minden lehetséges eszközét 

felhasználva (iskolarádió, iskolaújság, faliújság, személyes kommunikáció) 

kapjanak a tanulók tájékoztatást az őket érintő eseményekről, a nekik kínált 

lehetőségekről. 

 

Színterei: 

Tanórán kívüli tevékenységek  

Osztályfőnöki óra 

Tanítási óra  

Diákönkormányzati munka  

Szabadidős tevékenység  

Témahét 

Projektek 

 

Célok: 

– Az emberi kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok kialakításának 

elősegítése (család, osztályközösségek, kortárscsoportok, lakóközösségek). 

– A család, mint a legfontosabb erőforrás szerepének tudatosítása, az 

egyén elsődleges mikroközössége. 

– Társas kapcsolatok kialakításának segítése az osztályban, iskolai 

környezetben. 

– A kortárscsoportok befolyásoló szerepének tisztázása, hangsúlyozása. 

– Az iskola demokratikus működésének biztosítása. 

– A demokrácia értékként való elfogadása. 

– Az emberek személyiségi jogainak tisztelete. 

– Fejlődjön ki a civil társadalom életében való részvétel és a társadalmi 

felelősségvállalás igénye. 

– Az európai identitástudat kialakítása. 

– Kooperatív együttműködések alkalmazása a tanítási órákon és a tanítási 

órákon kívüli tevékenységek során. 

 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 
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Iskolánk biztosítja a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvé-

teli jogának gyakorlását. 

Iskolánk tanulói a képzés nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenysé-

gük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érde-

kében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a okta-

tói testület segíti. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak a oktatói testület véleményének 

meghallgatásával: 

 s

aját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 

 t

isztségviselőik megválasztásában, és 

 j

ogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javasla-

tára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

A diákönkormányzat a oktatói testület véleményének kikérésével dönt: 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásá-

ról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozá-

sáról és működtetéséről, valamint 

f) az iskolán belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanu-

lói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet is-

kolánk működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét 

a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásá-

hoz, 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

d) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

e) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

f) különböző fórumokon (pl.:intézményi nevelési tanács) diákképviselet  az iskolai 

SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni. 
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Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének ki-

kérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meghívjuk, 

és az előterjesztést, valamint a meghívót a tárgyalás határnapját legalább 

tizenöt nappal megelőzően megküldjük a diákönkormányzat részére. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja 

iskolánk helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozzák iskolánk 

működését. 

A diákközgyűlés összehívását iskolánk diákönkormányzatának vezetője 

kezdeményezi, melynek napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 

tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozniuk. 

A tanulóink joga különösen, hogy válasszanak a választható tantárgyak, fog-

lalkozások, továbbá oktatók közül. A tanulók e jogukkal minden tanév folya-

mán egy alkalommal élhetnek, a választás a következő tanévre szól. 

 

2.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és a szakképző intézmény partneri 

kapcsolattartásának formái 
 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

Az osztályközösségek a tanév első napján választják meg az osztálytitkárt, 

akit delegálnak a diákönkormányzat vezetőségébe. Az iskola tanulóinak tá-

jékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyre a tanulók diák-

képviselőt választanak. Az iskola diák-önkormányzati vezetője a tanulói 

jogviszonnyal kapcsolatban szavazati joggal tagja az iskolaszéknek. A di-

ákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos 

kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával. Az Iskolai Diákbizottság meg-

bízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a oktatói testü-

leti, valamint az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az 

Osztály Diákbizottságának képviselője járhat el az osztályközösség prob-

lémáinak megoldásában. A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel 

közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét. 

 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat kialakí-

tását, ápolását. A oktató-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinte-

ségen, megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. Szakmai programunkat a 

szülőkkel mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

 

Ennek érdekében: 

a) Tájékoztatjuk a szülőket az iskola nevelési-oktatási és képzési céljairól, 

feladatairól, az alkalmazott módszerekről. 
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b) Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy mindezekről iskolánk is ismerje a 

szülők véleményét. 

c) Alkalmat biztosítunk a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny 

résztvevői, közreműködői és segítői lehessenek. 

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálód-

janak intézményünk életéről, működéséről. Ezt segíti az a tájékoztató kiad-

ványunk, amelyből megismerhetik az iskola történetét, tanulási lehetőségeit, 

valamint a kulturális, szabadidős és sporttevékenység területeit. 

 

Hogyan segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban ? 

 A város és vonzáskörzetében működő iskolákhoz eljuttatjuk 

iskolánkat bemutató kiadványunkat. 

 Szülői értekezleteken oktató nevelőmunkánk sokszínűségéről 

tájékoztatják a szülőket. Nyílt tanítási napra invitálják az érdeklődőket. 

 Nyílt tanítási napon a szülők személyesen megismerhetik azt 

a oktatót, akire gyermeküket bíznák. 

 

A pályaválasztási szülői értekezleten tájékozódhatnak a következő évi tervekről, itt 

mondhatják el a szülők kívánságaikat, igényeiket. Egy osztály tanulóinak szülőivel a 

gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart. 

 

A szülők és más érdeklődők az iskola szakmaii programjáról, Szervezeti és működési 

szabályzatáról, házirendjéről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől fogadó-

órákon kérhetnek tájékoztatást. A dokumentumok nyilvánosak, egy-egy példány az 

iskola könyvtárában található, ott a nyitvatartási időben megtekinthető. 

 

A Házirend egy példányát a szülőnek át kell adni a beiratkozáskor. 

 

A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje 

Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást 

tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tá-

jékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a foga-

dóórákon és a kompetencia értékeléseken és a projektzáró napokon törté-

nik, ahová a szülők írásbeli meghívót kapnak. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatási rendje: 

Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a 

hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesít-

jük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi 

előmeneteléről. 

 

A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanuló szüleit értesíteni minden, a 

tanulói jogviszonnyal kapcsolatos lényeges döntésről. Be kell szerezze a tanu-

ló szülőjének írásbeli nyilatkozatát minden olyan döntéshez, amelyből a szü-
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lőre fizetési kötelezettség hárul, illetve amelynél a jogszabály a nyilatkozat 

beszerzését írja elő. Projektzáráskor projektértékelő lap megküldése a szü-

lők számára, melyen írásban megfogalmazhatják saját véleményüket, észre-

vételeiket az iskola felé. 

 

A oktatók köteles a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és 

írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott ellenőrző-

ben feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni: a szóbeli feleletet 

aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján. 

 

A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a tanuló félévenként mini-

mum hat érdemjegy alapján osztályozható. 

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző érdemje-

gyeinek azonosságát, és pótolja a hiányzó érdemjegyeket. ha a tanuló ellen-

őrzője hiányzik, ezt a fegyelmi naplóba dátummal és kézjeggyel ellátva kell 

bejegyezni. 

Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket. 

Írásban kell tájékoztatni a szülőt a szociálpedagógus (oktató) gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontokban 

és hol kereshető fel, az iskolai dokumentumok tájékoztatásának időpontjai-

ról. 

A nem kötelező tanórákon való részvételre írásban felszólítás, tanulóval, 

szülővel való aláíratás. 

 

Szülői fórumok iskolánkban 

 

Szülői értekezletek 

 

Célja: a közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása. Kapcsolatte-

remtés iskola-szülő, szülő-szülő között. 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként három, a munka-

tervben rögzített időpontú, szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A 

szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. 

Ekkor bemutatják az osztályban oktató-nevelő oktatókat is. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a 

szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldá-

sára. 

A szülők tájékoztatása a digitális napló elérhetőségével naprakész. 

Ideje: tanévenként 3 alkalommal (szeptember, február, április), a tárgyhó első csütör-

tökén, a szülő munkaidejéhez igazodva, az eseti órákban. 

Fogadóórák 

 

Célja: a oktatókkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek ta-
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nulmányi munkájáról, iskolai viselkedéséről. 

Az intézmény oktatói a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a 

tanulókról a szülők számára. 

Az intézmény havonként a munkatervben rögzített időpontú, rendszeres fo-

gadóórát tart. A tanulmányaiban és magatartásában jelentősen visszaeső 

tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézmény fogadóóráira. 

Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyer-

meke oktatójával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett 

oktatóval. 

Ideje: a szülői értekezletek közötti hónapokban, a tárgyhó első csütörtökén 

16-tól. 

 

Délelőtti fogadóóra 

 

Azok vehetik igénybe, akik különböző okok miatt nem tudnak részt venni az 

esti fogadóórán vagy szülői értekezleten, illetve sürgős problémát kell meg-

beszélni a oktatóval, osztályfőnökkel. Az oktató is hívhatja a szülőt erre az 

időpontra. Időpontja a tanítási napon van, az adott oktató egyéni órarendjétől 

függően. 

 

Családlátogatás 

Főleg az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata a környezetta-

nulmányozás, közvetlenebb kapcsolat kialakítása, a tanulóval kapcsolatban 

felmerülő problémák megoldása céljából. (Probléma esetén többször is elő-

fordulhat.) 

 

Nyílt nap 

Meghatározott napokon minden érdeklődő részt vehet a délelőtti tanítási 

órákon, délutáni foglalkozásokon. 

Célja: Betekintés az iskola belső világába. A szülők megfigyelhetik gyerme-

kük iskolai tevékenységét órán és órán kívül. 

 

Bemutató tanítások 

Az iskolaválasztás megkönnyítése céljából szervezzük szülőknek, gyerekeknek. 

 

Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola közéletébe? 

Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg: 

 A szülő mint a szolgáltatás megrendelője. 

 A szülő mint a tanulási-nevelési folyamat segítője. 

 A szülő mint az iskolai közélet szereplője. 

 

A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője kérheti 
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 Az iskolai programban való részvétel lehetőségét, 

 Az ifjúságvédelem segítségét, 

 Az iskolapszichológus, iskolaorvos és a logopédus segítségét, 

 A tanulószobai ellátást, 

 Az étkeztetési hozzájárulás csökkentését, 

 A nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezését. 

 

A szülő mint a tanulási-nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevé-

kenykedhet 

 Az iskola eszközparkjának gazdagításában; 

 Az iskola esztétikai arculatának alakításában; 

 A turisztikai feltételek javításában (pl.: táboroztatás,) 

tárgyi, környezeti feltételeinek jobbításában. 

Formái: - Pénzadomány; 

- Tárgyi támogatás; 

- Szellemi és társadalmi munka 

 

A szülő mint a tanulási-nevelési folyamat szereplője 

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, mely az intézményünk-

ben folyó oktatási-nevelési feladatainknak sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. 

Színtere lehet: - Az osztályfőnöki óra 

- A szülői értekezlet 

- A szabadidős tevékenységek 

- Kulturális területek 

- Projektek megvalósítása 

- Témahetek 

 

Kezdeményezője: - A szülő 

- Az osztályfőnök 

- Az iskola vezetése 

 

A szülő, tanuló és oktató együttműködésének formái, továbbfejlesztésének le-

hetőségei az oktatásban-képzésben 

 

Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a 

tanulói érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői elvárásokat. Az iskolai neve-

lés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 

szülői ház és az oktatói közösség koordinált, aktív együttműködése. 

 Ezen együttműködés alapja: a gyermekek iránt érzett közös nevelési felelősség, 

megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás, koordinált pedagógiai tevé-

kenység, 

feltétele:  a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség 
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elvárt eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán a kedve-

zően fejlődő gyermeki személyiség 

A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

1. együttműködő magatartás, a fogadó órákon és a nyílt napokon való érdeklő-

dést, 

2. nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

3. érdeklődő-segítő hozzáállást, 

4. őszinte véleménynyilvánítást, 

5. aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

6. ötletnyújtást. 

A szülők rendszeres tájékoztatása szülői értekezleteken, megbeszéléseken, 

nyílt napokon, értékelő beszámoló keretében a kompetenciaalapú, tevé-

kenységközpontú oktatás előkészítéséről, folyamatáról. 

Közös értékelő megbeszélések: 

9. oktató-oktató 

10. oktató-gyermek- szülő 

11. oktató-gyerek 

a szülők tájékoztatása a programcsomagok, a kompetencia alapú oktatás 

bevezetéséről, annak szükségességéről és várható előnyeiről. 

 

 

 Közös találkozó 

szervezése a 

Munkaügyi központ 

szakembereivel 

   

Módjai Formái Gyakorisága Ideje Felelős 

S
z
ó

b
a
n
 

Személyes, Negyedévente Minden hónap Project menedzser 

Találkozás a team Szükségszerűe

n 

első csütörtök Project koordinátor 

tagokkal:  Szeptember Team tagok 

- probléma  November Szociális 

megbeszélés  Március szakemberek 

- tanácsadás  Június  

  folyamatos  

Közös találkozó Havonta 1 Szeptembertől Vezetőség 

szervezése a 

szociális 

alkalom folyamatos Project menedzser 

szférában dolgozó Évi 2 alkalom  Team tagok 

szakemberekkel    
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Megbeszélés Céloktól való 

eltérés, hibák 

észlelése 

esetén sürgős 

munka 

esetén 

szükségszerűe

n 

project koordinátor 

és 

a team tagjai, 

Telefon Alkalomszerűen A program 

időtartalma 

alatt 

folyamatosan 

Project menedzser 

Project koordinátor 

Team tagok 

 Ír
á
s
b

a
n
 E-mail, Digitális 

napló 

levél, SMS 

Szükség esetén Hétfő – péntek Project menedzser 

Project koordinátor 

Team tagok 

Iskolai 

honlap 

Aktuális információk Szükség esetén 

frissítve 

Minden nap Project koordinátor 

informatikus 

Kapcsolattartás az intézmény partnereivel 

 

Külső kapcsolatok célja, formája és módja 

Lemorzsolódási mutatók csökkentéséhez kapcsolódó feladatok:  

Az intézmény fontosnak tartja a prevenciót. Ennek érdekében fejleszteni kí-

vánjuk a szülőkkel való kapcsolatrendszert, több iskola a családlátogatás, 

szülői programok szervezése útján kerül majd kapcsolatba az inaktív szülők-

kel. A prevenciót támogatják a tervezett osztályértekezletek is, ahol az egy 

osztályban tanító pedagógusok rendszeresen megosztják tapasztalataikat. 

Kapcsolati rendszert építenek ki a korai jelzőrendszer szakembereivel. 

A hiányzás csökkentése érdekében kapcsolatot építünk ki az iskola területén 

működő házi orvosi szolgálattal. Egyeztető beszélgetéseket kezdeménye-

zünk az igazolások ügyében. Együttműködést alakítunk ki a gyámügy, a csa-

ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, más iskolákkal. A korai 

gyerekvállalás kérdésköre és az egészségre nevelés a hátrányos helyzetű 

tanulók esetén rendkívüli fontosságú.  

Ennek érdekében prevenciós céllal előadások tartását tervezzük a magas 

lemorzsolódási mutatóval rendelkező osztályokban a lemorzsolódás csök-

kentése érdekében, a szociális segítőkkel való kapcsolattartás bővítését ter-

vezzük. 

 

Az intervenció eszközei a következők: 

Az iskolában uralkodó légkör, a tanár-diák viszony központi jelentőségű a 

tanulók motiváltsága és az iskolában maradása szempontjából. Ennek érde-

kében tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket tervezünk. A lemorzsoló-

dásban kiemelten veszélyeztetett, komplex egyéni megsegítést igénylő tanu-

lók azonosítására módszereket, eljárásrendszert dolgozunk ki, mentori tevé-

kenységgel segítjük őket. Az intézmény osztályfőnöki, közismereti munkakö-
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zössége javaslatokat fogalmazott meg a intézmény számára, a korai jelző-

rendszer bevezetésére, alkalmazásának eljárásaira, módszereire, a támoga-

tó rendszer ütemezésére, mely a /Javaslat a korai jelző támogató rendszer 

intézményi szintű bevezetésére, működtetésére, alkalmazásának eljárásaira, 

módszereire mellékletben található./ 

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermek-

védelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás 

érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intéz-

ményekkel és cégekkel. Munkakultúránkat nyitott nevelési-oktatási környezet 

jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített 

partnerkapcsolataink erősek. A vezetés és tantestület egyaránt elkötelezett a 

referenciaintézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban, és 

ezért szabályozott, rendszeres kapcsolatot tart a szolgáltatások (pl. jó gya-

korlatok) megrendelőivel. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 írásbeli tájékoztatás, levelezés 

 szóbeli tájékoztatás, kommunikáció, telefonos értekezés 

 értekezletek 

 konferenciák 

 továbbképzések 

 E-mail, elektronikus levelezés 

 oktató-diák cserék 

 nemzetiségi programok 

 

Rendszeres külső kapcsolatok: 

 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres mun-

kakapcsolatot tart számos szervezettel. Pártoktól független, azoktól támoga-

tást nem kap. Az intézményben párt nem működhet és párthoz kötődő szer-

vezettel kapcsolatba hozható tevékenység nem végezhető, amíg az intéz-

mény a gyermek felügyeletét ellátja. Nemcsak világnézetének, hanem lelki-

ismereti, politikai nézetének megvallására és megtagadására sem kénysze-

ríthető sem tanuló, sem szülő, sem alkalmazott, ezért hátrány sem érheti! 

Az intézmény állandó munkakapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

 a fenntartóval, 

 az intézményi tanáccsal 

 az iskolaszékkel, 

 az iskola egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal, 

 gyermekjóléti szolgálattal illetve a gyermekvédelmi rend-

szerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézmé-

nyekkel és hatóságokkal 
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 nevelési tanácsadó szolgálattal, 

 a családsegítő szolgálattal 

 városi rendőrséggel, 

 a történelmi egyházakkal, 

 az alábbi patronáló és szakmai munkában együttműködő intézmé-

nyekkel és más jogi személyekkel: 

Integrált Közoktatási Intézmény (Kiskőrös),  

Bonyhádi Kézműves Szakiskolával, 

Helyi szakképző intézményekkel és általános iskolákkal,  

Szakiskolák Országos Egyesületével, 

Magyar Szakképzési Társasággal 

Hálózati tanulásban együttműködő intézményekkel Szaktanács-

adást igénylő intézményekkel 

Hallgatói gyakorlat szervezését igénylő intézményekkel CSR mi-

nőségi szervezetekkel 

A Megyei Munkaügyi Központtal és városi kirendeltségével munkakapcsolatot tartunk 

fenn. 

• K

amarákkal 

• M

unkáltatókkal 

• C

ivil szervezetekkel 

• G

azdasági társaságokkal 

Kiemelt partnereink, ágazati együttműködés keretein belül: 

 Munkaerőpiac: PE & Mo Center Faudvar Kft 

 Favorit Food Kft. 

 Gála Kereskedemi Zrt. 

 Városgazda Nonprofit Kft 

 BOKIK 

Határtalanul program a Nemzeti összetartozás operatív programja. 

A  Martin János Szakképző Iskola, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája sikere-

sen pályázott a Határtalanul programra. Testvériskolai kapcsolatunk van a Bereg-

szászi 4.számú Kossuth Lajos Középiskolával, valamint a Nagyberegi Református 

Líceummal, a partner iskoláinkkal. 

 Kapcsolatot tartunk azokkal a munkáltatókkal, munkahelyekkel, akik 

iskolánk tanulóit szakmai gyakorlaton tanulószerződéssel fogadják. 

 A más kultúrából érkezett, menekült, vagy rendezetlen státuszú 

tanulók esetében szoros kapcsolatot tartunk fenn a menekülteket befogadó állomá-

sokkal és a velük foglalkozó intézményekkel. 

Szoros kapcsolatot ápolunk azokkal az egyesületekkel, civil szervezetekkel, misszió-
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központokkal, illetve szociális munkásaikkal, akik a hozzánk más kultúrából érkezett, 

gyakran nem magyar anyanyelvű és migráns tanulókkal foglalkoznak, lehetőséget 

biztosítanak számukra a magyar mint idegen nyelv elsajátítására, beilleszkedésüket 

pedig gondos munkával támogatják. 

 

Kapcsolat az nevelési-oktatási intézmény-egészségügyi ellátást biztosító szer-

vezettel 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából 

áll.  

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asz-

szisztens 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalma-

zó módosított 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról 

szóló 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanuló-

inak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ 

(5) bek. alapján). Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat (ÁNTSZ), Észak-Magyarországi Regionális Intézetének tiszti főorvosa irá-

nyítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere. 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen 

segítő munkát az általános intézményvezető-helyettese végzi. 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az 

iskola igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti 

a oktatói szobában. 

 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri 

a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelené-

süket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 

Az iskolai védőnő feladatai 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény 

igazgatóhelyettesével. 

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 Munkaidejét munkáltatója, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere határoz-

za meg. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogam-

bulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).Kapcsolat a Gyermek-
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jóléti Szolgálattal 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok 

ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett 

Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kap-

csolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A ta-

nuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója in-

dítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 

érdekében. 

 
Kapcsolat a pedagógiai szakmai szolgálatokkal 

 

A Városi Pedagógiai Intézettel, és a Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati, 

Közművelődési és Sportintézettel a szakszerű munkavégzés érdekében rendszeres 

munkakapcsolatot tart fenn Intézményünk. 

Szolgáltatásaik: 

 Oktatók képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és 

szervezése 

 Tapasztalatcserék szervezése 

 Szakmai, módszertani programok rendezése 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Tehetséggondozás 

 Versenyek meghirdetése 

 Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság működése 

Kapcsolattartás módja: 

- személyes konzultációk, telefonos egyeztetések, elektronikus levelezés szükség 

szerint 

 
A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje 

 

A gyakorlati képzéshez szükséges gyakorlóhely rendelkezésre áll az iskolában, vagy a 

gyakorlati oktatás megszervezésében résztvevő gazdálkodó szervezetnél. A gyakorló-

hely a teljes képzési időre, továbbá a tanuló a gazdálkodási szervezettel írásbeli tanu-

lószerződést köt. 

Az iskola részéről a zavartalan kapcsolattartásért és annak koordinálásáért a szakmai 

igazgató helyettes, a gyakorlati képzőhelyek megfelelőségének, a tanulók megfelelő 

ellátásának ellenőrzéséért a gyakorlati oktatásvezető a felelős. 
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 A tanulószerződéssel tanulókat gyakorlati képzésben részesítő szervezet és az  

 intézmény kapcsolattartásának időpontjai és fórumai 

 

A szerződéskötést megelőző tanév március-június hónapjában igényfelmérés, a ta-

nulók tájékoztatása az osztályfőnöki órák keretében. 

Felelősök:  a gyakorlati képzőhely képviselője 

gyakorlati oktatásvezető 

szakmai osztályok osztályfőnökei 

Tanulószerződések megkötése augusztus, szeptember hónap. 

Felelősök:    a gyakorlati képzőhely vezetője  

Segítő közreműködők:  szakmai igazgatóhelyettes 

gyakorlati oktatásvezető 

 

A tanév során az alábbi alkalmak nyújtanak lehetőséget a tanulószerződéssel külső 

gyakorlóhelyen tanulmányi kötelezettségüket teljesítő tanulók érdekében az iskola és a 

gyakorlati képzőhely oktatóinak a kapcsolattartásra: 

 Tanévnyitó értekezlet. 

 Szülői értekezletek. 

 Minden hónap első csütörtökén az iskolában tartandó fogadóórák. 

 Az egy osztályban tanító oktatók havi értekezletei. 

 Félévi és év végi osztályozó konferenciák. 

 Félévi és év végi értekezletek. 

 Szintvizsgák és az azokat megelőző megbeszélések. 

 Záróvizsgák (szakmunkásvizsgák) és az azokat megelőző értekezletek, megbe-

szélések. 

 A havi létszámigazolások kiadásának időpontjai – minden hónap 02- ig. 

 A havi hiányzások – a hiányzás napjának megszűnésétől számítva 5 napon belül 

a külső képzőhely eljuttatja az osztályfőnökökhöz a dokumentumokat, akik három na-

pon belül bevezetik az adatokat az osztálynaplóba. 

 A gyakorlati jegyek egyeztetésének, megbeszélésének és leadásának időpontjai – 

az adott hónapot követő hónap 03-ig. 

 A gyakorlati képzőhely rendszeres látogatása, melyet szakmai igazgatóhelyettes 

és a gyakorlati oktatásvezető végez (havi rendszerességgel). 

 Az iskolában szervezetendő szakképzéssel kapcsolatos rendezvények, előadá-

sok. 

 Iskolai nyíltnap. 

 Iskolai rendezvények, ünnepségek. 

 Az esetlegesen felmerülő problémák, nem várt események esetében természete-

sen az azonnali kapcsolatfelvétel indokolt. 

 

A kapcsolatfelvételről, találkozásokról szükséges mindkét félnek feljegyzést készíte-

nie, illetőleg a jelentősebb eseményekről jegyzőkönyvet. A kapcsolattartás egyéb 

gyors és jól bevált formáit – telefon, fax, e-mail, - szintén alkalmazni kell a minél gyor-
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sabb reagálások érdekében. 

 

Módjai Formái Gyakorisága Ideje Felelős 
 S

z
ó

b
a

n
 

Személyes, találkozás, 

személyes megkeresés 

- Munkaügyi központ 

- Iskolák 

- BOKIK 

- Külső munkahelyek 

Alkalomszerűen 

Együttműködési 

Megállapodás 

alapján 

Tanév folyamán 

Folyamatos Tanév 

folyamán az 

aktuális időben 

Aktuális időpont 

szerint 

Szükség esetén 

Vezetőség Pro-

ject koordinátor 

Team tagok 

K
ö

z
ö
s
 

p
ro

g
ra

m
o

k
 

s
z
e

rv
e

z
é

s
e
 

Nyílt napok Iskolai 

rendezvények 

Közös találkozó 

Kiállítások 

 

 

Alkalomszerűen 

Szeptembertől 

folyamatos 

Vezetőség Pro-

ject menedzser 

Project 

koordinátor 

Team tagok 

 S
z
ó

b
a
n
 

Telefon Alkalomszerűen A program 

időtartalma alatt 

folyamatosan 

Project 

menedzser 

Project 

koordinátor 

Team tagok 

 Ír
á
s
b

a
n
 

E-mail, levél, 

fax 

Szükség esetén Tanév folyamán 

folyamatos 

Project 

menedzser 

Project 

koordinátor 

Team tagok 

Iskolai 

honlap 

 

Aktuális információk 

Szükség esetén 

frissítve 

 Minden nap Project 

koordinátor 

informatikus 

 

 

2.9. A tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák és a szóbeli felvételi vizsga 

követelményei 

 

2.9.1. Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák 

 

2.9.2. A szóbeli felvételi vizsga követelményei 

A „felvételi motivációs nap”-indulva a jelentkezők életkori sajátosságaiból, sokszínű-
ségéből - a lehető legnagyobb esélyegyenlőség megteremtését tartjuk szem előtt. 
Szakemberek bevonásával munkáltuk ki a mozzanatait: 

 interjú / kommunikációskészség / 

 motiváció, - a tanulás, a szakmaszerzés iránt 

 tájékozódás /magyar, matematika, alapkészségekről / 

 a kreatívitás, a manuális készségek megfigyelése 
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A felvétel minden szakmában egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött. 
Speciális Szakképzésre jelentkező tanulóknál figyelembe kell venni egyéni aktuális 
állapotukat és az adott munkatevékenységre való alkalmasságukat. 

 
A jövőben a tájékozódást szeretnénk kibővíteni egy, csupán háttér-információként, 
adalékként szolgáló, a jelentkezők személyiségét, értékválasztását feltérképező 
pszichológiai vizsgálattal is. Ez ugyanis az iskolai évek alatt megismételt felmérések-
kel együtt - alapul szolgálhat az egyes tanulók személyiségfejlődésének és így az is-
kola oktató-nevelő képző munkájának a méréséhez is. 
 
A tanuló az iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás keretében vehető 
fel. 
Az iskolai felvételi kérelmet központilag kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap 
(felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani az iskolába és a Felvételi Központ-
ba. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott idő-
szakban kell benyújtani és elbírálni. 
Ha az iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről 

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (tanulmányi eredmények),  

Az oktatási hivatal szeptember 30-áig honlapján közlemény formájában nyilvá-
nosságra hozza az adott tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját. 

Az iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyil-
vánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében október 
20-áig elhelyezi. 

A felvételi tájékoztató tartalmazza 

b) a középfokú iskola OM azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett ta-
nulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat, 

c) a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, 

d) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, 
ezen belül különösen a teljesítmények értékelésének módját és figyelembe vé-
telének arányait, 

e) a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatar-
tási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat, 

f) a motivációs nap rendjét, időpontját és helyét, 

g) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az iskola tanulója milyen, a 
szakmai programban meghatározott feltételekkel léphet az iskolai évfolyamok-
ra. 

Legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegy-
zékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szere-
pel, egyéb személyes adatai nélkül. 
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A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíte-
ni, valamennyi jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelent-
kező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a 
felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola 
által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. 

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő 
tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola 
székhelyének, telephelyének településén található, vagy 
akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

A nemzetiségi tanulmányi területeken a rangsorolás során 
előnyben kell részesíteni a felvételi feltételeknek megfelelő, 
az adott nemzetiséghez tartozó jelentkezőket. 

Az iskola igazgatója a jelentkezők listájának felhasználásá-
val tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi 
rangsort. Az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszer-
ben úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők listájában min-
den jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel 
kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi 
követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfog-
lalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem 
teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a fel-
vételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell 
beírni. Az igazgató az ideiglenes felvételi rangsorban – ta-
nulmányi területenként – feltünteti a felvehető tanulók lét-
számát is. 

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig meg-
küldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továb-
bá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános is-
kolának is. 

Ha a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás ered-
ményeképpen megállapítjuk, hogy a meghirdetett tanulmányi 
területen nem tudjuk elindítani az oktatást, erről három mun-
kanapon belül értesítjük a jelentkezőt, a fenntartót és a hiva-
talt. 

 

2.10. A felvétel és átvétel szabályai 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai 
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Olyan iskola szeretnénk lenni, amely előítéletek nélkül felvál-
lalja azoknak a fiataloknak a képzését, akik "csak" rendesen 
elvégezték az általános iskolát, eddigi iskolai pályafutásukat 
a kudarc határozta meg. Ennek ellenére szeretnének to-
vábbtanulni, megélhetést biztosító szakmát szerezni. Bízunk 
benne, hogy iskolánk akkor is egészséges légkörű lehet, ha 
bekerülnek hozzánk a későn érőkből, a "problémásak"-ból is. 
Ezt tartjuk ugyanis a dolgok természetes rendjének. 

 
Az átvétel szabályai 

A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét bármikor 
átírathatja másik iskolába. A tanuló átvételére a tanítási év 
során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez jog-
szabályban meghatározott iratokat kell mellékelni. 
Az igazgató az osztályok számát és létszámát, különleges 
bánásmódot igénylő tanulók esetén a személyi, tárgyi felté-
telek meglétét, a fejlesztés lehetőségének biztosítását mér-
legelve dönt a tanuló átvételéről. 
Az elutasításról írásban kell értesíteni a tanuló képviselőjét, 
és ebben az esetben fel kell hívni a tanuló szülőjének a fi-
gyelmét arra, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. 
Abban az esetben, ha az átvett tanuló iskolájának szakmai 
programja lényegesen eltér az átvevő iskoláétól – például 
más a tantárgyi struktúra –, a tanuló különbözeti vagy osztá-
lyozóvizsgára kötelezhető, amelyhez felzárkóztató segítséget 
kaphat, vagy a vizsga letételére szükség esetén türelmi idő-
szakot biztosítanak. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjá-
ról az intézmény vezetése a szülőt az átvételkor írásban ér-
tesíti. 

Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartá-
sa az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola felada-
ta. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, 
aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti 
a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya 
kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően meg-
szűnik. 

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel 
az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola igazgató-
ja állapítja meg. 

 
A felvételi eljárás különös szabályai, átvétel különös szabályai 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után továb-
bi felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles elő-
ször a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét tel-
jesíteni. 
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A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben 
kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben 
van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási 
helye található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül 
is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a 
tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az 
iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózko-
dási helyétől egy kilométeren belül található. 

 
 Sajátos nevelési igényű jelentkezőkre vonatkozó eltérő szabályok 

 
A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján történhet. 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beillesz-
kedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező 
felvételi eljárásban részt kíván venni, a jelentkezési laphoz 
csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakér-
tői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését 
határozat formájában hozza meg. Az igazgató döntésében 
rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által 
használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli 
dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, 
a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés-
ről. 

A vizsga során – a sajátos nevelési igényű, valamint a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
részére az igazgatói engedélyben meghatározott eltéréssel – 
a feladatlap-készítő bizottságok által meghatározott, a hiva-
tal honlapján közzétett, a tanév rendjéről szóló miniszteri 
rendelet szerinti jelentkezési határidőig 

nyilvánosságra hozott és az egyes feladatlapokon is feltünte-
tett segédeszközök használhatók. 

 
A rendkívüli felvételi eljárás szabályai 

A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló ér-
tesítések megtörténte után a következő tanév első napjáig 
rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 



  

100 

Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében 
a középfokú iskolába az adott osztályba felvehető tanulói 
létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betöl-
teni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell 
küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak, to-
vábbá a hivatalnak, amely a megküldött és összesített ada-
tokat a honlapján közzéteszi. 

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell be-
nyújtani. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt. 

A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel 
kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentke-
ző és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal 
élhet. 

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú 
iskolának a fenntartójához kell benyújtania a jelentkezőnek, 
kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, amelyiknek a dönté-
sével a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért 
egyet. 

 
 

Referenciaintézményi működés 

A referenciaintézmény egyedi, példaértékű, működésében koherens, befogadó, 
gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt 
a szolgáltatásaiban publikálni, illetve átadni képes intézmény. 

A sikeres közoktatásfejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális 
tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra. 

A referenciaintézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos 
kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, 
az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. Részt vesz az intézmények nagyobb kö-
zössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában, 
és megvalósításában. Differenciált kínálattal szolgáltatja a hálózati tanulási folyamat-
hoz a mintákat. Pedagógiai kultúrája és eszközrendszere tanulmányozható és komp-
lex módon vagy elemeiben átvehető. 

 

A referenciaintézmény működtetéséhez szükséges kompetenciák: 

Stratégiai gondolkodás 

Magasszintű kommunikációs és kooperációs készség 

Menedzsment szemlélet 

Csapatban való tevékenykedés 

Folyamatos tanulás 
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Korszerű ismeretek, módszerek alkalmazásának képessége 

Nyitottság innovációra, partnerségre 

Rugalmasság 

Bizalom 

Kreativitás 

Reflektív gondolkodás 

Kidolgozott „jó gyakorlataink”alapján egy referencia területen kínálunk adaptálható 
mintákat: 

Érzékenyítő esély - egyenlőség 

„Tanulj Okosan!"- tanulás, tanítása 

„Egészségre nevelés, egészséges életmód program létrehozása, melynek hatására 
a gyerekek felvilágosultak lesznek az egészséges táplálkozás pozitív hatásairól, a 
program egészségtudatos életre nevel” 

A történelem és társadalomismeret tantárgyba integrált életpálya-építési és szociális 
kompetencia fejlesztését célzó tananyagok a pályaorientációs és munkavállalói kom-
petenciák tükrében 

Bizalommal és felelősséggel egymásért „Tudatosság, mértékletesség és hasznos-
ság” 

Egyéni Átvezetési Terv- Az iskolából a munka világába való bejutás támogatására 

Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák fejlesztését, alapkészségek 
megerősítését célzó oktatás és tanulásszervezés a pályaorientáció tükrében 

Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák fejlesztését, alapkészségek 
megerősítését célzó oktatás és tanulásszervezés az integrált nyílt munkaerő-piaci 
munkavállalás elősegítése érdekében. 

Gyógynövények és illóolajok alkalmazása a rehabilitációs fejlesztésben 

Komposztálási lehetőségek a mezőgazdasági szakmacsoportos okta-
tásban, természettudományi órákon, és természetvédelmi szakkörön 

Mi így csináljuk: „Ökoiskola" 

Nem hiszünk a csodaszerekben 

On-line egyéni fejlesztési terv 

 

Meglévő „jó gyakorlataink” a változó körülményekhez alkalmazkodva fejlesztjük, 
számukat folyamatosan növeljük a megvalósuló iskolai innováció ütemében. 
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A referenciaintézményi működést tanévenként az iskolai munkaterv részeként külön 
szabályozzuk „A referenciaintézményi működéssel kapcsolatos éves feladataink” 
címszó alatt. 

 

2.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Cél: 

Hasznos ismeretek átadása, tanítása diákjaink részére alapvető elsősegély-

nyújtási módokról, gyakorlati alkalmazásuk balesetek, sérülések esetén 

Egészségtudatos magatartás kialakítása 

Felelősségteljes gondolkodásmód, érzékenység embertársaink iránt 

Szociális képességek fejlesztése 

Célcsoport: 9-12. évfolyamon tanuló diákjaink 

Helyszín: 

Iskolai tantermek, szaktantermek 

Látogatás a mentőállomáson,  

Vöröskereszt Megyei Szervezete 

Iskolai terv szakképző iskola részére  

 

Helyszín: 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, 

tantermek, szaktantermek 

Ideje: 

Csoportfoglalkozások keretében, délutáni szakkör keretében 

Közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam keretében 

(Vöröskereszt szervezésében a szervezet telephelyén vagy az iskolában) 

A foglalkozások ajánlott témái: 

A közúti elsősegély-nyújtó tanfolyamban oktatott ismeretek elméleti és gyakorlati 

elsajátítása 

Tömegrendezvények helyszínbiztosítása 

Teendők tömeges baleset, katasztrófa és vegyi anyagot szállító jármű balesete 

kapcsán 

 Kommunikációs és szituációs gyakorlatok, esettanulmányok 

Elsősegély-nyújtás belgyógyászati, nőgyógyászati, idegrendszeri, betegségek 

esetén (cukorbetegség, allergiás tünetek, szülés, epilepszia, stroke) 

A foglalkozások tartásában közreműködő személyek: 
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Pedagógusok 

Mentőszolgálat munkatársai 

Vöröskereszt szakemberei 

Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Szervezetének tagjai 

Kortársképzők 

Iskolai terv a szakiskola részére  

 

Helyszín: 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola tantermek, 

szaktantermek, 

Tanév folyamán, természetismeret, biológia, osztályfőnöki óra keretén belül 

Testnevelés órán a balesetvédelmi oktatás keretén belül 

Rajz és technika órákon az adott munkafolyamathoz kapcsolódva 

Szakkör keretében, délutáni órákban, tanítási időn kívül 

A foglalkozások ajánlott témái: 

Az elsősegély-nyújtás fogalma, célja, általános szabályai 

Tájékozódás a baleset helyszínén, helyszínbiztosítás, mentőhívás 

Életjelenségek. Az eszméletvesztés tünetei, ellátása 

 Gyakorlat: keringés és légzés vizsgálata, stabil oldalfekvés tanítása 

 A klinikai és a biológiai halál jelei, komplex újraélesztés elmélete 

 Gyakorlat: komplex újraélesztés tanítása 

Sebek fogalma, fajtái, elsődleges sebellátás 

Gyakorlat: sebellátás, alapvető kötésformák 

Vérzések fajtái, ellátásuk, vérzéscsillapítás lehetőségei, artériás nyomópontok 

helyei és lefogásuk 

A törés tünetei, fajtái, rögzítési módok 

Rándulás és ficam 

Vízi mentés, társmentés 

Leggyakoribb mérgezések és azok ellátása 

Teendők túlzott alkoholfogyasztás esetén 

Teendők kábítószer használata esetén 

A foglalkozások tartásában közreműködő személyek: 

Pedagógusok 



  

104 

Iskolaorvos 

Iskolavédőnő 

Mentőszolgálat munkatársai 

Kortárs képzésben részt vett diákok 

Iskolai terv a készségfejlesztő iskola részére 

Helyszín: 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, 

tantermek, szaktantermek 

Tanév folyamán környezet órán, kapcsolódva az oktatott tananyaghoz 

Testnevelés órán a balesetvédelmi oktatás keretén belül 

Rajz és technika órákon az adott munkafolyamathoz kapcsolódva 

Délutáni oktató, nevelő munka keretén belül, napközi időben 

A foglalkozások ajánlott témái: 

Az elsősegély-nyújtás fogalma, célja, általános szabályai 

Tájékozódás a baleset helyszínén, helyszínbiztosítás 

Mentőhívás megtanítása 

Sebellátás megtanítása, fedőkötés 

Vérzéscsillapítás (orrvérzés csillapítása helyesen) 

Égési sérülések típusai, ellátása 

Általános tűzvédelmi ismeretek, füstmérgezés 

Szén-monoxid mérgezés tünetei, teendők 

Vegyszer okozta sérülések, vegyi anyagok az iskolában 

Epilepsziás gyermek az iskolában, teendők 

Eszméletvesztés tünetei, ellátása 

Életjelenségek, újraélesztés 

  

A foglalkozások tartásában közreműködő személyek: 

Pedagógusok 

Iskolaorvos 

Iskolavédőnő 

Mentőszolgálat munkatársai 

Kortárs képzésben részt vett diákok 
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2.12. Közösségi szolgálat  

1. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat jelentősége 

Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, 

azonban a segítségnyújtást, csakúgy, mint az együttélés más szabályait, tanulni kell. 

Minél fiatalabb korban tudatosítani kell a fiatalokban, hogy nem önálló szigetekként 

élünk a világban, hanem egy közösség tagjai vagyunk, ezáltal felelősséggel 

tartozunk egymásért, a közösségért. A középiskolás tanulók megismerik a 

közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük 

során jól hasznosíthatják. Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: 

s gondolkodás, 

 

 

 

 

 

 

 felelősségvállalás, 

 

mpátia, 

 

A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a 

tanulóknak az 50 órás iskolai közösségi szolgálat. Különös értéke, hogy tanórán 

kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a 

tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett 

tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy 

olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben 

élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó 

intézményekben élőknek. Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók 

mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, 

egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új 

színnel gazdagíthatják a tanulók életét. 

2. Jogszabályi háttér 

 

-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet hatályos állapota 

3. Iskolai feladatok, szervezési kérdések 
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A közösségi szolgálat megszervezéséért az iskola igazgatója felel. A konkrét 

végrehajtási feladatokba be kell vonni 

azgatóhelyettest (e-napló, adminisztráció, szervezés, honlap –

nyilvánosság biztosítása),  

-vezetőt (koordinátor), 

 

 

3.1. Az igazgatóhelyettes, osztályfőnöki munkaközösség vezetője: 

koordinátor-feladatok 

évfolyamok 

osztályfőnökeivel a közösségi szolgálat előrehaladásáról. 

osztályfőnököket tájékoztatják a feladatokról, majd írásban átadják a 

közösségi szolgálatról szóló jogszabályt és a Szakmai program közösségi 

szolgálatra vonatkozó szabályzatát. 

szolgálatról szóló jogszabályokat, feladatokat, aktuális információkat. 

jékoztató órákat tartanak a 9. évfolyamon, majd átadják a tanulóknak a 

közösségi szolgálati naplót. 

feladatokat, gondoskodnak azok igazolásáról, kapcsolatot tartanak a fogadó 

szervezetekkel. 

 

okumentumok 

megőrzéséről, melyet az érettségi vizsgán az elnök ellenőrizhet. A közösségi 

szolgálat teljesítését igazoló dokumentumokat 5 év eltelte után szabad leselejtezni. 

3.2. Osztályfőnök: mentor-feladatok 

 

 

 

átor 

bevonásával 
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A 9. évfolyamos szülői értekezleten (szeptember) a szülőket, az azt követő 

osztályfőnöki órán a tanulókat is tájékoztatja a közösségi szolgálatról és felhívja a 

figyelmüket az iskolai honlapon található dokumentációra, nyomtatványokra. A 

közösségi szolgálat a tevékenységet igazoló munkanapló átvételével kezdődhet 

meg, melyben a tanuló feljegyzi, hol, mikor, mennyi órát teljesített. Fontos része a 

naplónak az önreflexió, a tapasztalatok és élmények, problémák és nehézségek 

összegzése, a külsős mentorral történt értékelés összefoglalása. Az osztályfőnök az 

iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a 

közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet a tanuló 

tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban. Az 

osztályfőnöknek be kell jegyeznie a naplóba, hogy a tanuló hány órát teljesített. 

Minden tanév végén dokumentálni kell a középiskolai bizonyítványban, hogy a tanuló 

az adott tanévben hány óra közösségi szolgálatot teljesített. 
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3. OKTATÁSI PROGRAM 

3.1. A használt közismereti kerettanterv megnevezése, jellemzői (kifutó és 

felmenő rendszer) 

A 2020. NAT-hoz illeszkedő kerettantervek az Oktatási Hivatal honlapján talál-

hatók a miniszteri kihirdetést követően. 

 

Szakképző - iskola felmenő 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes

/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes 

Részletesen lásd www.martinjanos.hu- Részletes oktatási program-szakiskola 

Szakiskola – felmenő 

9. előkészítő 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanul

ok/sni_kozismereti_kerettanterv_szakiskola_9e 

Részletesen lásd www.martinjanos.hu- Részletes oktatási program-szakiskola 

9-10. évfolyam 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanul

ok/sni_szaki_9_10 

Részletesen lásd www.martinjanos.hu- Részletes oktatási program-szakiskola 

9-12. évfolyam 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanul

ok/sni_szaki_9_12 

Részletesen lásd www.martinjanos.hu- Részletes oktatási program-szakiskola 

Készségfejlesztő – felmenő 

9-10. évfolyam 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanul

ok/kozepsulyos_sni_9_10 

Részletesen lásd www.martinjanos.hu- Részletes oktatási program-készségfejlesztő 

iskola 

11-12. évfolyam 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanul

ok/kozepsulyos_sni_11_12 

Részletesen lásd www.martinjanos.hu- Részletes oktatási program-készségfejlesztő 

iskola 

A kifutó évfolyamok a  kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei 

Szakközépiskola – kifutó 

6. sz. melléklet 

Szakiskola – kifutó 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozismereti_kerettanterv_szakkepzes
http://www.martinjanos.hu-/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_kozismereti_kerettanterv_szakiskola_9e
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_kozismereti_kerettanterv_szakiskola_9e
http://www.martinjanos.hu-/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_10
http://www.martinjanos.hu-/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/sni_szaki_9_12
http://www.martinjanos.hu-/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_9_10
http://www.martinjanos.hu-/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_11_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok/kozepsulyos_sni_11_12
http://www.martinjanos.hu-/
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8. sz. melléklet 

Készségfejlesztő – kifutó 

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 
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Szakképző iskola közismereti óraterv 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 9-11. óraszám összesen 

K
ö

zi
sm

er
et

i 
o

k
ta

tá
s 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 108 

Természetismeret 3 0   108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő Program 1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói ism.     1 31 

Összes közismereti óraszám 17 7 7 1081 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret* – Digitális kultúra 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34   

 

Szakközépiskola közismeret/szakmai elmélet és gyakorlat – kifutó 

óraterve 

Tantárgyak 11. évfolyam 
11. óraszám 

összesen 

K
ö

zi
sm

er
et

i 
o

k
ta

tá
s 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 1 31,0 

Idegen nyelv 2 62,0 

Matematika 0,5 15,5 

Társadalomismeret 0 0,0 

Természetismeret 0 0,0 

Testnevelés* 5 155,0 

Osztályközösség-építő Program 1 31,0 

Szabad órakeret* - Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom/ Mate-

matika 
2,0 

62,0 

Összes közismereti óraszám 9,5 294,5 

S
za

k
m

ai
 e

lm
é-

le
t 

és
 g

y
ak

o
rl

at
 

Kötött órák 23 
713,0 

Szabad órakeret*  2,5 
77,5 

Tanítási hetek száma 31   

Éves összes óraszám 1085 1085 
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Rendelkezésre álló órakeret/hét 35   

 

Szakiskola 

 

A tanulásban akadályozott tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 
szakiskola 

kötelező 9/e előkészítő évfolyamának közismereti óraterve 
 

Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám 
Éves óra-

szám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 5 180 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Történelem és állampolgári ismeretek Állampolgári ismeretek 1 36 

Természettudomány és földrajz Természettudomány 3 108 

Művészetek Vizuális kultúra 2 72 

Technológia Digitális kultúra 2 72 

Egyéb Pályaorientáció 3 36 

Szakmai alapozó ismeretek 5 144 

Testnevelés Testnevelés 5 180 

Osztályfőnöki (Közösségi nevelés ) 1 36 

Összesen 
 

31 1116 

Szabadon tervezhető-pályaorientáció/szakmai 

alapozó ismeretek* 
 

3 108 

Mindösszesen  34 1224 
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A tanulásban akadályozott tanulók két évfolyamos szakiskolai 
szakmai oktatásához, képzéséhez  alkalmazandó 

9-10. évfolyamos közismereti óraterve 
 

Műveltségi terület Tantárgy neve 
9–10. évfolyam 

(átlag heti időkeret) 
2 tanéves óraszám 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

Magyar nyelv és iroda-

lom 
1 71 

Matematika Matematika 2 142 

Ember és társadalom Erkölcstan 1 71 

Informatika Informatika 1 71 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 355 

 Osztályfőnöki óra 1 71 

Közismeret összesen 11 864 

További szabad közismereti időkeret* 1,5 108 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv)* 2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 
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A tanulásban akadályozott tanulók négy évfolyamos szakiskolai szakmai oktatásához, képzéséhez alkal-

mazandó 9-12. évfolyamos közismereti óraterve 

Műveltségi terület Tantárgy neve 
9. évf. (heti 

óraszám) 

Gyak. 

(két hét) 

10. évf. (heti 

óraszám) 

2 tanéves 

óraszám 

Gyak. (há-

rom hét) 

11. évf. (heti 

óraszám) 

Gyak. (három 

hét) 

12. évf. (heti 

óraszám) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és iro-

dalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 - 1 72 - 1 - 1 68 

Idegen nyelv Élő idegen nyelv  1 - 1 72 - 1 - 1 68 

Matematika Matematika 1 - 1 72 - 1 - 1 68 

Technológia  Digitális kultúra 1 - 1 72 - 1 - 1 68 

Testnevelés és egész-

ségfejlesztés 

Testnevelés 5 - 5 360 - 5 - 5 340 

Osztályfőnöki (Kö-

zösségi nevelés) 
1 - 1 72 - 1 - 1 68 

Közismeret összesen 10 - 10 720 - 10 - 10 680 

Szabad közismereti időkeret* 1,5 - 1 90 - 1 - 1 68 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 - 21 1512 - 21 - 21 1428 

Szabad szakmai időkeret*  1,5 - 2 126 - 2 - 2 136 

Összesen 34 óra - 34 óra   34 óra - 34 óra - 

Összefüggő szakmai gyakorlat - 70 - - 105 - 105 - - 



  

114 

Készségfejlesztő iskola 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 

9-10. évfolyamának közismereti óraterve 

 

 

Műveltségi terület Tantárgy Heti óraszám 2 tanéves 

óraszám 
9. évfolyam 10. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció (Magyar nyelv és irodalom) 5 5 360 

Matematika Számolás-mérés (Matematika) 5 5 360 

Történelem és állampolgári ismeretek Állampolgári ismeretek 1 1 72 

Természettudomány és földrajz Környezet- és egészségvédelem (Természettudomány) 2 2 144 

Művészetek Ének-zene 2 2 144 

Ábrázolás-alakítás(Vizuális kultúra) 2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 2 2 144 

Testnevelés és egészségfejlesztés Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra (Közösségi nevelés) 1 1 72 

Egyéb Életvitel és gyakorlat 4 4 288 

Gyakorlati képzés előkészítése 2 2 144 

 Szabad időkeret* 3 3 216 

Összesen 34 34 2448 
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Szakképzési HÍD program 

kifutó 2. évfolyamának közismereti helyi tanterve 
 

Szakképzési HÍD - házi időszakos gyermekgondozó 2. évfolyam     Óra 

Kommunikáció és anyanyelv     3 

Élő idegen nyelv (német)     3 

Matematika     3 

Társadalom és jelenkor-ismeret     2 

Természetismeret     2 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok     1 

Testnevelés és sport     2 

Osztályfőnöki      1 

Szabad sáv* - Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok     2 

Összesen     19 
 

*A szabadon tervezhető órakereteket felhasználását, tanévenként felülvizsgáljuk a bememeneti kompetenciák alapján. 
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Szakiskola közismereti óratervek 

Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyamának közismereti kerettanterve, óraterve 

 

Szakiskola kötelező 9/E előkészítő 

 

Műveltségterület Tantárgy 
Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 5 180 

Idegen nyelv Angol nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Ember és társadalom 
Etika 1 36 

Állampolgári ismeretek 1 36 

Ember és természet Természetismeret 2,5 90 

Művészetek Műszaki rajz, vizuális nevelés 2 72 

Informatika Informatika 2 72 

Életvitel és gyakorlat 
Pályaorientáció 1 36 

Szakmai alapozó ismeretek 4 144 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 180 

 Osztályfőnöki óra 1 36 

Összesen: 31,5 1134 

Szabadon tervezhető*: 

SZT - Természetismeret 0,5 18 

SZT - Szakmai alapozó ismeretek  

vagy 

SZT - Műszaki rajz, vizuális nevelés 

1 

 

36 

SZT - Pályaorientáció 1 36 

SZT - 7.14.2. Gazdasági és pénz-

ügyi kultúra II. vagy Tanulásmód-

szertan 

1 

36 

Szabadon tervezhető összesen: 3,5 126 

Mindösszesen: 35 1260 

 

*: évenkénti felülvizsgálat a bemeneti kompetenciák alapján 
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A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI ren-

delet 11. sz. melléklete módosítva a 22/2016 (VII.25.) EMMI rendelettel: 11.3.1. Az enyhe értelmi fo-

gyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyamának ke-

rettanterve alapján 

 

A Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyam 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-

értése, értelmezése és alkotása 

folyamatos  folyamatos 

A tanulási képesség fejlesztése folyamatos  folyamatos 

Anyanyelvi ismeretek 40 0 40 

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási isme-

retek 

50 0 50 

Irodalmi szöveg olvasása 30 0 30 

Kommunikáció – Médiaismeret 180 0 180 

Évfolyam összesen 180  180 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Angol nyelv:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédszándékok – beszédértési kész-

ség 

folyamatos 0 folyamatos 

Beszédkészség folyamatos 0 folyamatos 

Fogalomkörök 15 0 15 

Témakörök, szókincs 27 0 27 

Olvasási készség 20 0 20 

Íráskészség 10 0 10 
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Évfolyam összesen 72  72 

9/E Előkészítő évfolyam 

Matematika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gondolkodási műveletek 50 0 50 

Számtan. Műveletek 70 0 70 

Mérések 60 0 60 

Évfolyam összesen 180  180 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Etika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 14 0 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 12 0 12 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Állampolgári ismeretek:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 14 0 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 12 0 12 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 
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Természetismeret:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Környezetvédelem – Élő természet, nö-

vény, állat 

10 0 10 

Egészségvédelem. 

Élő természet – az ember 

20 0 20 

Egészségtan – Környezet-egészségtani 

és  

munka-egészségtani ismeretek 

15 0 15 

Kémiai alapismeretek 15 -2 13 

Hétköznapok kémiája – kísérletezés 10 0 10 

Fizikai alapismeretek 10 +2 12 

Mindennapok fizikája – kísérletezés 10 0 10 

Évfolyam összesen 90  90 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Műszaki rajz, vizuális nevelés 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Vizuális kommunikáció – az alkotó és a 

befogadó tevékenységben 

22 0 22 

Műszaki rajz készítésének alapjai 50 0 50 

Évfolyam összesen 72 0 72 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Műszaki rajz, vizuális nevelés 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Vizuális ábrázolás 25 0 25 

2. Komplex alakító tevékenységek 20 0 20 

3. Népünk művészete 15 0 15 
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4. Elemi ismeretek művészeti alkotások-

ról 
12 

0 12 

Évfolyam összesen 72 0 72 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Informatika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számítógép alkalmazása 50 0 50 

A számítógép használata során felme-

rülő etikai és technikai kérdések 

 

22 0 22 

Évfolyam összesen 72  72 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Pályaorientáció:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Munkavállalói ismeretek 16 0 16 

Pályaorientáció 20 0 20 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Szakmai alapozó ismeretek:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Általános munkahelyi tűz- és balesetvé-

delem 

folyamatos 0 folyamatos 

Közlekedési ismeretek folyamatos 0 folyamatos 

Műhelygyakorlatok 144 0 144 

Évfolyam összesen 144  144 
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9/E Előkészítő évfolyam 

Testnevelés és Sport:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, 

fittség 

36 0 36 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanu-

lás 

36 0 36 

Játék 52 0 52 

Versenyzés 36 0 36 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 20 0 20 

Évfolyam összesen 180 0 180 

 

 

9/E Előkészítő évfolyam 

Osztályfőnöki óra:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 12 0 12 

Önismeret – Testi és lelki egészség 14 0 14 

Aktuális témák 10 0 10 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

magyar nyelv és irodalom 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 

Előzetes tudás 
Tanult beszédtechnikai elemek alkalmazása.  

Szóban kapott utasítások megértése, követése. 

Speciális szükségletű-

ek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység A szókincs gyarapítása mellett a meglévő nyelvhasználati zavarok korrigálá-
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

sa, csökkentése, megszüntetése.  

A metakommunikációs eszközök megismertetésével a testbeszéd megérteté-

se, használatával a szóbeli kifejezőkészség erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Speciális szükségletű-

ek nevelési-fejlesztési 

céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló egyéni képességeihez igazodóan  

a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs képes-
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társas kapcsolatokba a tanult elemek beépítése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás, 

megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

a pontos artikuláció. 

Beszéd(meg)értés: 

szavak, 

mondatok, 

szöveg szintjén. 

Beszédkészség 

kifejezőképesség, a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

 

Tanulói tevékenység 

A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz szükséges 

kilégzés gyakorlása szövegolvasás, szabad beszéd közben. 

A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem kiszélesítése, a 

hangszín, a hangadás egyenletességének megteremtése a teljes hangter-

jedelemben, a görcsmentes hangerőfokozás és hangváltások kialakítása 

és gyakorlása. 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a pergő, 

tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a hangkapcsolatos sza-

bályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, 

indulatok, szándékok megjelenítése. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló-

szintetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv különböző 

szintjein, különböző szempontok szerinti csoportosítások, fogalomalkotás-

ok. 

Hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése szövegkörnye-

zetbe, a stílushatások véleményezése, szépirodalmi és köznyelvi szöve-

gek összehasonlítása, azonosságok és különbözőségek meghatározása, 

szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a 

szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

ség. 
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kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és 

tartalmi elemei, percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

vizuális és akusztikus figyelem, emlékezet (rövid és hosszú távú). 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás, főfogalom. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni, képes meg-

győzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni, a közlés kifejező és tájé-
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koztató funkciójával élni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 
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Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő felismerése az 

ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

A tanuló érdeklődésének megfelelő könyv választása. 

 

Ismeretek 

Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

Tanulást segítő eljárások gyakorlása. 

Szövegfeldolgozás. 

Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Matematika: adatgyűj-

tés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 
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Tanulói tevékenység 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása. 

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció, összefüggéslátás, összefüggések felismerése, önállóság. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, lényegkiemelés, 

vázlat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.htm 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi ismeretek 

Előzetes tudás 

Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud kapcsolatot 

kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Hangtani, szótani és mondattani alapismereteit alkalmazza.  

Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályokat ismer. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek segítsé-

gével. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Betűrendbe rendezés. 

Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak alkalmazása. 

Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek) 

alkalmazása.  

Jól olvasható egyéni íráskép kialakítása. 

Környezetében meglévő jelzések, képi információk megértése. 

A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat. 

 

Ismeretek 

Nyelvtani alapfogalmak rendszerezése:  

hangok, betűk (magánhangzók, mássalhangzók csoportosítása); 

szavak, szóelemek (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) jellemzői; 

mondatokkal kapcsolatos ismeretek (egyszerű, összetett, kijelentő, kérdő, 

óhajtó, felszólító). 

A mondatok szövegben betöltött szerepe.  

Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 

Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 

Az írott beszéd felelőssége. 

Pontos és szabatos megfogalmazás. 

Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása:  

tulajdonnevek írása,  

mondatkezdés,  

mondatvégi írásjelek,  

szótagolás, szavak elválasztása, 

rövid- és hosszú magánhangzók, 

rövid- és hosszú mássalhangzók használata. 

Helyesírási szótár használata. 

Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel számítógépen írás 

alkalmával. 

 

Tanulói tevékenység 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program. 
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Szavak betűrendbe rendezése, katalógus használata, készítése. 

Szavak szófajokba sorolása, fontosabb jellemzői, helyesírásuk.  

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok alakítása tetszés szerint.  

Mondatok helyesírása. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, tiltó 

jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, SMS stb.). 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, önellenőrzés. 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, érté-

kelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos formá-

ban. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

akusztikus figyelem,  

szerialitás, 

rövid- és hosszú távú emlékezet, 

egyéni íráskép. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A magyar nyelv jellemzői, a magyar nyelv szépsége, a nyelv tisztasága, a nyelv 

védelme, a nyelv fejlődése. 

Érzelem (öröm, bánat, harag, gyengédség), indulatszó.  

Helyesírási szótár, helyesírási ellenőrző program.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni, képes meg-

győzni, érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni, a közlés kifejező és tájé-

koztató funkciójával élni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 

Előzetes tudás 

Mondanivaló megfogalmazásának igénye. 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való írás, 

diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően. 

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 
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Az írás eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési feladat 

Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak ismerete.  

Néhány mondatos szöveg alkotása önállóan, vázlat alapján.  

Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

Ismeretek 

Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

Rövid irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, megbe-

szélése. 

Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti alakítása. 

Szöveg alkotása kép alapján. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program, az 

internet felelős haszná-

lata. 

 

Osztályfőnöki óra: ön-

ismeret, önéletrajz. 
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Szöveg alkotása adott témára. 

Elbeszélés, élménybeszámoló készítése (saját tapasztalat vagy látott 

esemény alapján) szóban vagy írásban. 

Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemeinek, jellemzőinek megis-

merése (magánlevél, hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, tanárának, 

levél elolvasása után a stílus alapján annak megállapítása, hogy ki a cím-

zett. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős alkalma-

zása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Leírás készítése élő személyről (barátom, apám, tanárom), helyről (isko-

lám, településem, erdő, szobám). 

Történetek, filmek, irodalmi művek, események összegzése szóban és 

írásban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

finommotorika; 

téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése; 

emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

esetén; 

tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Etika: állásfoglalás. 

 

Pályaorientáció: önélet-

rajz, űrlapok kitöltése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, fogalmazás, 

leírás, elbeszélés, hír, jellemzés.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Megadott szempontok alapján olvasható, áttekinthető írásműveket ké-

szít. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

Tematikai egység Szövegek értő olvasása 

Előzetes tudás Szövegolvasás.  

Speciális szükségletű-

ek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás fejlesztése. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Speciális szükségletű-

ek nevelési-fejlesztési 

céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A jellemző stílusjegyek alapján a hallott vagy olvasott szöveg jellegének 

felismerése. 

Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással. 

Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása. 

 

Ismeretek 

Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások felidézése. 

Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi összeállítások előadása 

közönség előtt. 

Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: köszöntő, bú-

csúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

Szövegfelismerés (vers, regényrészlet, használati utasítás, reklámszöveg), 

a stílusjegyek alapján. 

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 
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Hírek, használati utasítások értelmezése. 

Közösen olvasott alkotás elemzése formai és tartalmi szempontok szerint. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése moziban, 

a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával kapcsolatos élmények 

elmondása. 

Alkalomra előadással készülés (a kiválasztott anyag elemzése, szereposz-

tás, próba), és előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

vizuális és auditív észlelés,  

figyelem,  

emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Szómagyarázat.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység Kommunikáció – Médiaismeret 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Tájékozottság a médiafelületek köréről. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, informati-

ka). 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

A könyv és más média által elért információforrás értékének felismerése, az 

ezekből való tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Látott, hallott, olvasott szöveg, műsorok értelmezése, műsor elemzése 

elemi szinten, saját élmények alapján. 

Szövegből – adott szempontok alapján – információk kiemelése. 

Lehetőség szerint rendszeres hírlap-, folyóirat-olvasás, hírműsorok nézé-

se, hallgatása. 

A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának mérlegelése. 

A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, fenntartással fogadá-

sa. 

 

Ismeretek 

Művek, műsorok, azok részeinek csoportos vagy kiscsoportos megtekin-

tése, megbeszélése, elemzése, projektszerű médiafigyelés és produktum 

készítése. 

A kommunikáció formái: -verbális, -nonverbális (képi, gesztus, testbeszéd, 

mimika). 

A hiteles információhoz jutás színterei, kommunikációs források. 

Könyvtárhasználat. Internethasználat az információszerzésre. 

Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, pletyka, rágalom). 

A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság viszonya. 

A reklámok célja és természete. 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók cikkeiből, műsorából adott 

témák szerint keresés, tájékozódás. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken. 

Kísérlet a valóság és a virtuális valóság szétválasztására. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Magyar nyelv és iroda-

lom: tárgyalt irodalmi 

alkotások megtekintése 

színházban, moziban, a 

látottak megbeszélése. 

 

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 

 

Informatika: etikai állás-

foglalás. 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: médiafelületek 

esztétikai megjelenítése. 



  

146 

önálló kritikai gondolkodás, médiaszövegek értelmezése, 

tolerancia, empátia, 

nyitottság az információk iránt, 

személyes adatok védelme, 

vizuális és auditív észlelés, figyelem, 

emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése, 

verbális készség, aktivitás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás, virtuális valóság, 

látszat, valóság, mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret, hírforrás, cáfolat, meg-

erősítés, termék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi 

lap, folyóirat, szaklap. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük- Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló társalgásban részt tud venni.  

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni, képes meggyőzni, 

érvelni, kérdezni, véleményt elfogadni, a közlés kifejező és tájékoztató funkció-

jával élni. 

Könyvtárt használ megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdé-

sek alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Megadott szempontok alapján olvasható, áttekinthető írásműveket készít, az 

írást kommunikációs célokra használja. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

ANGOL NYELV 

 

Tematikai egység  Beszédszándékok – beszédértési készség 

Előzetes tudás 
Idegen nyelvi beszédszándék, beszédbátorság kialakulása.  

Hallási figyelem koncentrációja.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Általános fogalmak, beszédszándék megismertetése utánzáson keresztül 

történő nyelvtanítás előnyben részesítésével, a korábban tanultak megerősí-

tése, mélyítése, tovább-bővítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Beszédészlelés fejlesztése. 

A beszéd ritmusának, az intonációnak lehetőség szerint minél pontosabb 

Osztályfőnöki óra: ön-

ismeret, reális önkép, 

erkölcsi tulajdonságok. 
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visszaadása. Szavak differenciálása.  

Verbális emlékezet fejlesztése. 

Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

Sorrendiség fejlesztése. 

Erkölcsi tulajdonságok fejlesztése.  

Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a beszédhelyzethez és a beszédpartne-

rekhez. 

Beszédbátorság megteremtése nagyszámú ismétléssel. 

A figyelem terjedelmének növelése. 

Emlékezet fejlesztése, megerősítése cselekvéssel. 

Önismeret fejlesztése. 

Önkontroll, önellenőrzés képességének fejlesztése. 

 

Ismeretek 

BESZÉDSZÁNDÉKOK: 

Kapcsolatfelvétel – napszaknak megfelelő köszönés, érdeklődés a be-

szélgetőpartner iránt: Good morning. How are you? What’s wrong? 

Udvarias kérés: Can I… 

Tiltás kifejezése: Don’t… 

 

BESZÉDÉRTÉS 

A hallottak utánmondása, ismétlése, majd közös mondása. 

Játékos, cselekvéshez kötött gyakorlatok utánzása. 

Nyitott párbeszédek (kérdés-felelet). 

Szavak, kifejezések, mondatok ismétlése. 

Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Alapvető udvariassági formák alkalmazása. 

Vélemény megfogalmazása. 

Kérdésekre egyéni, adaptált válasz adása. 

A beszéd ritmusának, az intonációnak a megfigyelése és utánzása, lehe-

tőség szerint minél pontosabb visszaadása. Szavak differenciálása (egyé-

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: udvariassági for-

mák, vélemény kifeje-

zése; a kommunikáció 

alapjai. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásfejlesztés. 

 

Ember és természet: 

környezetük tárgyainak, 

élőlények neveinek 

ismerete, velük kapcso-

latos ismeretek. 

 

Társadalomismeret: 

személyes adatok, csa-

lád, iskola. 
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ni- és csoportverseny, szerepjáték). 

Irányított figyelem a beszélőre, részvételi szándék a beszélgetéshez. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció,  

hallási figyelem,  

rövid- és hosszú távú emlékezet,  

passzív és aktív szókincs. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Udvariassági formák, kérés, tiltás, szándék, akarat, vélemény, érzés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult szavakat, kifeje-

zéseket a tanuló merje nemcsak önállóan megismételni, hanem szituá-

ciókban és a valós élethelyzetekben is alkalmazni.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Beszédkészség 

Előzetes tudás 

Bizonyos fokú beszédbátorság. A beszéd megértése. A tanuló környezetében, 

körülötte levő tárgyak, élőlények megnevezése, cselekvések megnevezése, 

egyszerű utasítások, kérdések megértése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyre biztosabb beszédkészség kialakítása, beszédbátorság fokozatos növelé-

se a tanulóknál a sikeres kommunikáció elérése érdekében. Olyan beszédhely-

zetek megismertetése a tanulókkal, melyek a mindennapi életben is előfordul-

nak. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Beszédbátorság növelése. 

Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 

A mindennapi beszédhelyzet felismerésének elősegítése, a minél hatéko-

nyabb kommunikáció érdekében. 

Koncentráció, emlékezet fejlesztése. 

Auditív figyelem, észlelés, partnerhez alkalmazkodás fejlesztése. 

A tanuló motivációjának fenntartása, növelése. 

 

Ismeretek 

Nonverbális eszközökkel való reagálás a hallott közlésre. 

A hallott szó, mondat, mondatok ismétlése, utánzása. 

A közlésekből a tanuló próbálja kivenni, megérteni a számára fontos infor-

mációkat. 

A tanult témákban a kérdések felismerése, megértése. 

Néhány szóval válaszolni a tanult kérdésre. 

Kérdésalkotások gyakorlása. 

Dalok, mondókák tanulása. 

Gyakorlatok ritmustartásra, ritmusváltásra. 

Környezete tárgyainak megnevezése. 

Cselekvéshez kötött beszédfejlesztés. 

 

Tanulói tevékenység 

Próbálkozás az angol nyelv hangjai többségének helyes kiejtésével. 

Megfelelő hangerővel, hanglejtéssel, hangsúllyal, intonációval kiejtett sza-

vak kialakítása. 

A beszélő szándékának tükrözése intonációval. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatfajták a be-

szélő szándéka szerint, 

udvariassági formák. 

 

Matematika: sorrendi-

ség, időbeli sorrend, 

logikus gondolkodás. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes légzés, mozgás-

fejlesztés, válaszadás 

cselekvéssel. 

 

Természetismeret: kör-

nyezetének tárgyai, 

eseményei, élőlények. 
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Probléma jelzése, segítségkérés. 

Rövid szövegrészeknél törekvés a mondatok sorrendiségének megjegye-

zésére. 

Javítás elfogadása, és törekvés az önkorrekcióra. 

Feladattípusok: rövid párbeszédek, hallás utáni ismétlések, memorizálás, 

eljátszás, nyitott dialógusok, drámajáték, szerepjáték, audiovizuális anya-

gok megtekintése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

hallási figyelem, 

rövid- és hosszú távú emlékezet, 

passzív és aktív szókincs. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lassan, gyorsan, együtt, külön, halkan, hangosan, rövid, hosszú, utánzás, ismét-

lés, ritmus, ritmusváltás, mutasd, csináld, mimika, gesztus, intonálás, hangsúly, 

udvariasan.  

Javasolt pedagógi- tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-
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ai eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák 

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult szavakat, kifeje-

zéseket a tanuló merje nemcsak önállóan megismételni, hanem szituá-

ciókban és a valós élethelyzetekben is alkalmazni.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység  Fogalomkörök 

Előzetes tudás 

A nyelv olyan szemantikai területei, melyek a kifejezéshez különböző nyelvtani 

struktúrákat használnak. Megfelelő anyanyelvi ismeretek és a korábbi évfo-

lyamokon tanult előzetes idegen nyelvi ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nyelvtani anyag implicit módon való elsajátíttatása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Hallási figyelem, irányított figyelem fejlesztése. 

Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

Verbális memória fejlesztése. 

Térbeli viszonyok fejlesztése. 

Időbeli viszonyok fejlesztése. 

Mennyiségi viszonyok fejlesztése. 

Sorrendiség, logikai sorrend fejlesztése. 

 

Ismeretek 

IDŐBELISÉG: 

folyamatos jelen idő (Present Continuous tense); 

egyszerű jelen idő (Present Simple); 

jelen idejű gyakoriságot kifejező időhatározók (never, sometimes, usually, 

often, always); 

jelen idejű időhatározók (now, at the moment, today). 

 

TÉRBELISÉG: 

helyhatározók (next to, behind, over, under, opposite, between); 

irányhatározók (up, down, right, left). 

 

MENNYISÉGEK KIFEJEZÉSE: 

anyagnevek (Countable-Uncountable nouns), 

some, any, many, much, a lot of, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szófajtan, mondat-

tan, dátum kifejezése, 

kérdőszavak. 

 

Matematika: ismeretek 

százas számkörben, tő- 

és sorszámnevek, cso-

portosítás, rendszere-

zés, mértékegységek. 

 

Testnevelés és sport: 

irányok, testséma, vi-

szonyítási pontok. 
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egységek (a bottle of, a packet of, a piece of),     

számok százas számkörben, kitekintés az ezres számkörre (two hundred, 

three hundred…, a thousand), 

főnevek többes száma, rendhagyó főnevek, 

dátum kifejezése. 

 

MODALITÁS: 

képesség, udvarias kérés (I can swim. Can I open the window? Can you 

help me, please?) 

néhány múlt idejű kifejezés (It wasn’t me.) 

mondókákban megjelenő néhány múlt idejű ige (went, saw, did, had) 

kérdőszavak: What? Where? When? Who? Which? Why? 

 

Tanulói tevékenység 

Nyelvtani fordulatok gyakorlása, automatizálása. 

Mozgásos feladatok, utasítások adása, megértése, végrehajtása, manipu-

lálás tárgyakkal, képekkel, kép- és szókártyákkal, csoportosítás, rendezés, 

párosítás. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció,  

vizuális és auditív észlelés, figyelem,  

rövid- és hosszú távú emlékezet,  

passzív és aktív szókincs, 

emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Gyakoriság, pillanatnyi helyzet, kérés, képesség, udvariassági formák, szemé-

lyes névmás, jelen, múlt, kérdés, kérdőszó, hangsúly, intonálás, ritmus, számok, 

időrend, sorrend, dátum, (mérték)egységek. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló felismeri, hogy angolul máshogy írunk, és máshogy ejtjük ki a 

szavakat; néhány feliratot elolvas, megért.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Témakörök, szókincs 

Előzetes tudás 
A tanulók más tartárgyakban szerzett háttérismeretei.  

Saját személyes adatok ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A meglévő ismeretek elmélyítése, automatizálása.  

Nyelvtani ismeretek megerősítése a kommunikációs témakörökön keresztül. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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fejlesztési céljai* 
hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Lexikai elemek elsajátíttatása. 

Aktív és passzív szókincs felépítése, bővítése egyéni képességek függvé-

nyében. 

Más műveltségi területeken megszerzett információ alkalmazása, újabb 

kapcsolódási pontok kialakítása. 

Önismeret fejlesztése, reális önkép kialakítása. 

Egészséges életszemlélet formálása. 

Nyelvi struktúrák és lexikai elemek integrálása. 

Kommunikáció információt adó tulajdonságának erősítése. 

Mozgásfejlesztés. 

Térképismeret. 

Testséma, térbeli tájékozódás, irányok. 

Természetismeret: élő-

lények, környezetünk 

tárgyai, a tanuló saját 

lakóhelye. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: párbeszédek, 

kommunikációs felada-

tok. 

 

Informatika: internet 

használata, információ 

keresése, szövegszer-

kesztés.  
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Időbeliség, sorrendiség fejlesztése. 

 

Ismeretek 

MINDENNAPI ÉLETÜNK AZ ISKOLÁBAN: tárgyak, iskolai események, 

személyek, az iskola helyiségei, tantárgyak nevei. 

Mindennapi tevékenységek, használati tárgyak megnevezése. 

ÉTKEZÉS: élelmiszerek, ételek nevei, étkezési szokások, vendégvárás. 

VÁSÁRLÁS: (üzletek nevei), néhány jellemző árucikk neve, pénznemek, 

vásárlás. 

KÖRNYEZETÜNK: 

időjárás, természeti jelenségek, 

élővilág (a közvetlen környezet állatai, növényei), 

tájékozódást segítő feliratok (exit, stop, free, station…). 

ÉN ÉS A CSALÁDOM: 

Bemutatkozás ismétlése, bővítése: What do you collect?  

I collect stickers. What is your favourite food/sport/TV 

programme/number? Where do you live? I live at… 

Lakóhelyem: a tanuló saját városának rövid bemutatása, saját szobájának 

leírása. 

 

Tanulói tevékenység  

Aktív és passzív szókincs folyamatos bővítése egyéni képességek függ-

vényében. 

Más műveltségi területeken megszerzett információ alkalmazása, újabb 

kapcsolódási pontok kialakítása (néhány mondatos szöveg alkotása, meg-

tanulása egy-egy témáról). 

Témakörökkel kapcsolatos dalok, játékok, mondókák, szituációs feladatok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció,  

vizuális és auditív észlelés, figyelem,  

rövid- és hosszú távú emlékezet,  

passzív és aktív szókincs, 

emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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tési követelmé-

nyei* 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Iskola, tárgy, élelmiszer, étkezés, üzlet, pénznem, vásárlás, gyűjtemény, lakó-

hely, szoba. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 
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tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló felismeri, hogy angolul máshogy írunk, és máshogy ejtjük ki a 

szavakat; néhány feliratot elolvas, megért.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység  Olvasási készség 

Előzetes tudás A magyar ábécé ismerete, folyamatos olvasás anyanyelven. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

Bevezetni a tanulókat az idegen nyelvi írás alapjaiba. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Az angol és a magyar ábécé összehasonlítása, hasonlóságok és különb-

ségek felismertetése. 

A kiejtés és az írás közötti különbség tudatosítása. 

A tanult szavak és kifejezések megerősítése olvasással. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ábécé, űrlapok, 

levélforma. 

Informatika: levelezés, 

e-mail, szövegszerkesz-

tés. 
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Személyes adatok megerősítése. 

Az e-mail formai elemeinek felismerése. 

 

Ismeretek 

Az angol ábécé megismertetése. 

A tanult szavak, egyszerű mondatok és párbeszédek  

utánmondása, majd egyéni olvasása. 

Bemutatkozás leírása. 

E-mail olvasása (fejléc, e-mail cím, subject, from, to, Dear…, Please write 

soon). 

 

Tanulói tevékenység 

Az angol és a magyar ábécé gyakorlása, szavak sorba rendezése. 

A kiejtés és írás közötti eltérés, szabályszerűség keresése, az ismeretek 

rögzítése. 

Angol nyelvű e-mail küldése egymásnak, hibák javítása, válasz küldése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, bátor megszólalás, 

rövid- és hosszú távú emlékezet, olvasottak, látottak, hallottak felidézése, 

passzív és aktív szókincs. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Ábécé, kiejtés, szó, mondat, párbeszéd, nagybetű, tulajdonnév, mondatvégi 

írásjel, dátum, aláírás, személyes adat, fejléc, téma, kitől, kinek, megszólítás, 

elbúcsúzás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult szavakat, kifeje-

zéseket a tanuló merje nemcsak önállóan megismételni, hanem szituá-

ciókban és a valós élethelyzetekben is alkalmazni.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A magyar ábécé betűinek ismerete, folyamatos írás anyanyelven, nagy- és 

kisbetűk, írásjelek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Bevezetés az angol nyelv írásába, elemi írástudás kialakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Figyelemkoncentráció fejlesztése. 

Pontosságra, önellenőrzésre nevelés. 

Olvasható íráskép kialakítása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ábécé, másolás, 

levél. 

 

Informatika: levelezés, 

e-mail írása, szöveg-
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Tájékozódás táblázatokban, űrlapokon, kérdőíveken. 

Megfelelő válaszok beírása a kérdőívekre. 

Levélforma/e-mail forma alkalmazása, formai és tartalmi elemek használa-

ta. 

Sorrendiség. 

Emlékezet fejlesztése. 

A magyar és az angol nyelv közötti hasonlóságok és különbségek megfi-

gyeltetése. 

 

Ismeretek 

A tanuló igyekezzen pontosan lemásolni a tanult szavakat, kifejezéseket, 

egyszerű mondatokat. 

Saját név leírása angolul (fordított sorrend). 

Rövid e-mail írása minta alapján. (Irányított fogalmazás, személyes adatok 

használata). 

 

Tanulói tevékenység 

Rövid írásbeli munkák készítése (feladatlap, képaláírás), különös tekintet-

tel az írásképre, olvashatóságra. 

Levél, üdvözlőlap, e-mail írása, levélre válasz írása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

problémamegoldó képesség, 

emlékezet tartóssága, mobilizálhatósága, 

emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése, 

pontos munkavégzés. 

szerkesztés, netikett. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Ábécé, sor, oszlop, fejléc, hasáb, nyomtatott betű, kisbetű, írott alak, aláírás, 

megszólítás, bekezdés, sorkihagyás, sor eleje, mondatvégi írásjelek, mondattí-

pusok, rövid levél, e-mail, képeslap, e-mail cím, lakcím. 
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Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-
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mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult szavakat, kifejezéseket a 

tanuló merje nemcsak önállóan megismételni, hanem szituációkban és a valós 

élethelyzetekben is alkalmazni.  

A tanuló felismeri, hogy angolul máshogy írunk, és máshogy ejtjük ki a szava-

kat; néhány feliratot elolvas, megért.  

Megpróbál nagyon rövid e-mailt írni.  

Próbál magáról 5-8 mondatban beszélni.  

Motiváltság az idegen nyelv tanulására, az önálló ismeretszerzésre.  

Ismeri a helyes viselkedést a hétköznapi helyzetekben.  

Ismeri a szavak és a kifejezések kulturális jelentését.  

Próbálkozik alapfokon elsajátítani a kultúra adott elemeihez tartozó nyelvi ele-

meket. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

MATEMATIKA 

 

 

Tematikai egység Gondolkodási műveletek 

Előzetes tudás 
Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység Állítás megfogalmazása. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A logikai kifejezések alkalmazása. 

Adatok ábrázolása, azok leolvasása. 

Függvények jellemzése grafikon alapján.  

Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, 

rendszerezése, táblázat készítése, valószínűségi esemény becslése. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, ana-

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincs, pontos 

fogalmazás. 
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lógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai gondolkodás, következtetés, 

általánosítás, ítéletalkotás. 

Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére. 

Elemek elhelyezése adott halmazokba. 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata (nincs 

közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másiknak, 

illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

A logikai „és”, „vagy” alkalmazása. 

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes alkalmazá-

sa. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.  

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

megfigyelőképesség, 

irányított, tartós, tudatos figyelem, 

emlékezet tartóssága, mobilizálása, 

problémamegoldó képesség, 

matematikai összefüggések. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikus indoklás, érvelés, magyarázat, elempár, egyenes arányosság.  

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, „valószínűbb” 

logikai megfogalmazások tartalma. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Felismeri a 10-es számrendszer helyi értékeit milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racio-

nális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, olvasható, áttekinthe-

tő írásbeli munkát végezni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Számtan. Műveletek 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek 

biztos elsajátítása. 

Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

A négy alapművelet biztonságos használata gyakorlati matematikai prob-

léma megoldásában. 

Pontos és gyors számolás. 

Zsebszámológép használata. 

Önmaga és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: pontos fogalmazás 

és szövegértés. 

 

Szakmai alapozó isme-

retek, pályaorientáció: a 

szakmákkal kapcsolatos 

problémák megjelenése 

a feladatokban, szöve-

gekben. 
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Ismeretek 

Természetes számfogalom és mennyiségfogalom elmélyítése. 

Számfogalom, számköri ismeretek. 

Műveletek. 

Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtekkel kapcsolatos felismerések, átalakítások, összehasonlítások, át-

váltások, egyszerűsítés, bővítés, rendezés, műveletvégzés: közönséges 

törtek, tizedes törtek. 

Negatív számok értelmezése, elhelyezésének gyakorlása. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, ren-

dezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok felismerése. 

Műveletek végzése természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása egész 

számmal, közönséges törttel.  

A százalék fogalma.  

Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor). 

Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek alkalmazásával a 

mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.  

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási terv 

elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

pontos munkavégzés, 

szóbeli kifejezőképesség, 

figyelem terjedelme, pontossága, 

emlékezet mobilizálása, 

szabályalkalmazás, szabálykövetés, 

 

Állampolgári ismeretek: 

pénzügyi és gazdasági 

kultúrával kapcsolatos 

problémák megjelenése 

a feladatok megfogal-

mazásában. 
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összefüggés-felismerés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (folyószámla, hitelszámla, 

kamat, csekk, részletfizetés), százalék (%). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Felismeri a 10-es számrendszer helyi értékeit milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racio-

nális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, olvasható, áttekinthe-

tő írásbeli munkát végezni. 
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Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Mérések 

Előzetes tudás SI-alapmértékegységek ismerete, átváltása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Arányos alaprajz készítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Fejlesztési követelmények 

Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérési rutinok kialakítása. 

A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem előtt tartása. 

Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalma-

zása gyakorlati példákban. 

Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel terület és 

térfogat számítása. 

Pontos, tiszta szerkesztésre törekvés megvalósítása.  

 

Ismeretek 

Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

Idő mérése. 

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel. 

Becslés. 

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése, átváltások. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése, 

tulajdonságok elmélyítése. 

Speciális négyszögek rendszerezése halmazábra segítségével, részhal-

mazok közötti kapcsolat bemutatása.  

A kör és alkotórészei. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek: 

vizuális észlelés,  

figyelem,  

auditív észlelés,  

pontosság. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Osztályfőnöki óra: taka-

rékos, felelős életveze-

tés, pályaválasztással 

kapcsolatos ismeretek. 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: a szükséges 

mérések pontos elvég-

zése, gyakorlati alkal-

mazások. 

 

Szakmai alapozó isme-

retek; pályaorientáció: a 

szükséges készségek 

célirányos alkalmazása, 

gyakorlása. 

Speciális szükség- 1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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letűek fejlesztési 

követelményei* 
séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazásokkal összefüggésben). A feladatvégzésekkel 

kapcsolatos fogalmak. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Jártasság az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának eldöntésében. 

Képes állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát. 

Jártasság sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján mindkét 

irányban. 

Képes egyenes arányosság ábrázolására. 
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Képes adatokból átlagszámításra. 

Felismeri a 10-es számrendszer helyi értékeit milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racionális 

számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, olvasható, áttekinthető írás-

beli munkát végezni. 

Zsebszámológépet pontosan használ. 

Egyszerűbb összefüggéseket biztosan felismer számok, mennyiségek, mér-

tékegységek, geometriai alakzatok között. 

Testek és síkidomok alkotórészeit felismeri. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt ered-

ményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

ETIKA 

 

 

Tematikai egység Az ítélőképesség, az erkölcsi, etikai, esztétikai érzék fejlesztése 

Előzetes tudás 
Az egyéni és közösségi értékeket felismeri a tanuló, tud különbséget tenni a jó 

és rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút között. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Saját értékei ismerete, és törekvés véleményének kulturált, őszinte megfogal-

mazására. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptulaj-

donságok felismerése, megnevezése. 

Követendő példaképek választása. 

Elítélendő magatartás felismerése. 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

 

Ismeretek 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 

során. 

Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

 

Tanulói tevékenység  

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből, 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és megfogalmazása, 

önjellemzés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Informatika: az interne-

ten fellelt tartalmak 

elemzése, értelmezése. 
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Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az emberi 

kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

önismeret, 

kritikai gondolkodás, 

értékazonosulás, értékválasztás. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, szenvedés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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formák 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   



  

191 

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.htm 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát, ké-

pes elemi szintű jártasság elsajátítására az etikai gondolkodás alapkér-

déseiben. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Világkép, világnézet, hit 

Előzetes tudás 
Vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi és művészeti elemi 

ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Különbség felismerése tény és vélemény, igaz és hamis állítások között.  

Tévhitek és előítéletek fogalmának tisztázása. (Mi járul hozzá ezek fenn-

tartásához, és mi segíti elő megszüntetésüket?) 

Tisztelet, tolerancia, a másság tudomásul vétele és elfogadása. 

 

Ismeretek 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény, a jó és a rossz, a helyes és a 

helytelen fogalmának tisztázása.  

Nagy világvallások legjellemzőbb szimbólumai. 

 

Tanulói tevékenység  

Saját tapasztalat, vélemény megfogalmazása. 

Tanulmányi séta, települése jellemző egyházi épületének megtekintése 

kívül-belül, a szokások, illemszabályok megismerése, betartása (öltözkö-

dés, viselkedés). 

Különböző vallások szimbólumainak, ünnepeinek, előírásainak gyűjtése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

komplex, kritikai gondolkodás, 

tolerancia, 

értékazonosulás, értékválasztás. 

Műszaki rajz, vizuális 

kultúra: személyes vé-

leményt kifejező vizuális 

megjelenítés adott té-

mában.  

 

Informatika: anyaggyűj-

tés a világvallások és 

különböző kultúrák ta-

lálkozásairól (a Föld 

különféle térségeiben). 
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Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, meggyőződés, világnézet, hit, 

vallás, erkölcsi tanítás, a különböző vallásokkal kapcsolatos kifejezések. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy 

minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység Egyén és közösség 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.ht 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Saját csoportjaim.  

Állampolgári ismeretek: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban. 
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A csoportokban történő állandó változások.  

Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.  

Különböző csoportok – különböző viselkedési elvárások.  

Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott csoportban? 

 

Ismeretek 

Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

Szituációs játék: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés és 

lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

komplex, kritikai gondolkodás, 

tolerancia, 

értékazonosulás, értékválasztás. 

 

Osztályfőnöki óra: má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldo-

zatvállalás, konfliktus-

kezelés, problémafelol-

dás; a kamasz helye a 

harmonikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát, ké-

pes elemi szintű jártasság elsajátítására az etikai gondolkodás alapkér-

déseiben. 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Életvezetés 

Előzetes tudás Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakulásának segítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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fejlesztési céljai* 
hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A testi és lelki egészség mibenléte és fontosságának felismerése az em-

ber életében.  

Kiegyensúlyozott személyes életvitel és kialakuló jövőelképzelés. 

 

Ismeretek 

A jövőkép (sikerek és kudarcok az emberi életpályán).   

Öröm és bánat (az öröm és bánat forrásai), boldogulás, boldogság (az 

életünkben megjelenő javak és lehetőségek).  

 

Tanulói tevékenység 

Különböző foglalkozások számbavétele.  

Mindennapi feszültségoldás – hasznos és káros lehetőségek (a feszült-

Magyar nyelv és iroda-

lom: Az alapvető sajtó-

műfajok egyszerű jel-

lemzőinek tudatosítása; 

hírek, események a 

médiában. 

A mozgóképi nyelv alap-

jainak, működésének 

értelmezése. 

 

Állampolgári ismeretek: 

tudományos és techni-

kai forradalom; a világ-

háló.  
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ségoldás káros formái: gyógyszer, alkohol, drog, agresszív viselkedés) 

számbavétele, káros hatások és azok elkerülése, leküzdése.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

komplex, kritikai gondolkodás, 

megfigyelőképesség, 

tolerancia, 

értékazonosulás, értékválasztás. 

Szakmai alapozó isme-

retek: pályaválasztás. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési kö-

vetelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi-

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, értelmes 

élet. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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solt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy 

céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy 

minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 

Előzetes tudás A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos érzelmi ismeretek.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A serdülőkor jellemzőinek ismerete, a serdülőkorban bekövetkező testi és 

lelki változások.  

A férfi-nő (fiú – lány) párkapcsolati vonzódással kapcsolatos pozitív és 

negatív tapasztalatok feldolgozása. 

Szimpátiakapcsolatok – tapintatos lezárása, ízléses és tapintatos hárítás 

formáinak megismerése. 

Párkapcsolatokkal összefüggő viselkedésminták megismerése.  

 

Ismeretek 

Vonzódás, együtt járás, szerelem, párkapcsolat, érettség és éretlenség.  

A diákszerelem szépsége. 

Házasság, család és otthonteremtés. A jó és a rossz házasság ismertető-

jegyei. 

 

Tanulói tevékenység 

Saját jövőbeni tervek megvitatása (családalapítás, családtervezés). 

Kiegyensúlyozott párkapcsolat ismertetőjegyeinek felismerése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

önismeret, 

kritikai gondolkodás, 

értékazonosulás, értékválasztás, 

beleérző képesség. 

Természetismeret; osz-

tályfőnöki óra: nemi 

jellegek, a menstruációs 

ciklus folyamata; má-

sodlagos nemi jellegek; 

lelki tulajdonságok;  

a fogamzásgátlás mód-

jai, következményei,  

az abortusz egészségi 

és erkölcsi kérdései; a 

fogamzás feltételei, a 

szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

 

Állampolgári ismeretek: 

életvezetés, gazdálko-

dás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód, 

kondicionálás.  

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, házasság, család, gyerekvállalás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

Megérti a tanuló, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki 

alkalmas tanulásra és mások elfogadására. 

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát, képes elemi 

szintű jártasság elsajátítására az etikai gondolkodás alapkérdéseiben. 

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy céljai el-

éréséért erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy minden 

döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Képes megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. 

A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel rendelkezik, me-

lyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá. 

Speciális szükségle-
Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

 

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

 

Tematikai egység Társadalmi szabályok 

Előzetes tudás Alapvető szabályok a környezetünkben. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösségi együttélés szabályai, a szabálytudat erősítése.  

A szociális érzékenység, az együttműködés, a tolerancia megnyilvánulásai 

magatartásában. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Jogok és kötelességek a társadalomban – az emberek együtt éléséhez 

szükséges normák megismertetése.  

Mindennapi ügyintézések modellezése (a lebonyolításhoz kötődő kommu-

nikációs és illemtani szabályok).  

Az ügyintézés alapvető faktorainak számbavétele (ügyintézési technikák 

lépésről-lépésre).  

 

Ismeretek 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog. 

A jog szerepe az emberek mindennapjaiban.  

Az emberi alapjogok.  

A gyermekek jogai, diákjogok. 

Hivatalos ügyeink (ügyintézés).  

Ügyintézés a világhálón. 

 

Tanulói tevékenység  

Beszélgetés az iskola házirendjéről – a diákokat megillető jogok, a diák-

élethez kapcsolódó kötelességek.  

A gyermekek helyzete a világban – beszélgetés, adatgyűjtés különböző 

kontinensen élő gyermekek életéről, mindennapjairól.  

A mindennapi élethez kötődő ügyek intézéséhez szükséges információk 

gyűjtése (látogatás a megfelelő intézményben). 

Ügyintézési lehetőségek internetes felületről (egyszerűbb alkalmazások 

összegyűjtése). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

erkölcsi érzék,  

kritikai gondolkodás,  

tolerancia, elfogadás, 

beleérző képesség. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kommunikáció, 

fogalmazási ismeretek. 

 

Informatika: interaktív 

taneszközök használa-

ta, 

ügyintézés a világhálón. 

 

Etika: illemszabályok, 

társadalmi normák, szo-

lidaritás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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nyei* 2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog, norma, normasértés, illemszabály, ügy-

intézés, internet. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 
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tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes 

és korszerű formáiban.  

Tud a világháló közösségi portáljain való részvétel lehetőségeiről.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek 

Előzetes tudás Társadalmi szabályok. 
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Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Állampolgári felelősség (az állampolgársághoz kapcsolódó ismeretek). 

Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. 

Tájékozódási képesség helyi és országos társadalmi, közéleti szinten. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A törvényhozó- és végrehajtó hatalom feladatainak feltérképezése.  

A tömegtájékoztatás jelentősége és eszközeinek megismerése.  

Az információátadás torzulása a nyilvánosságban, a tény és a vélemény 

közötti különbségek meghatározása. 

 

Ismeretek 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, fo-

galmazás. 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: a témához 

kapcsolódó képzőművé-

szeti alkotások; építé-
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Demokratikus alapelvek. Állampolgári jogok és kötelességek.  

Magyarország politikai intézményei.  

Az állam feladatai (a belső rend, közrend védelme – rendőrség, honvéde-

lem, igazságszolgáltatás – ügyészség, bíróság, művelődésügy, közokta-

tás, egészségügyi ellátás). 

A média és a nyilvánosság szerepe (televízió, rádió, internet). 

A tömegtájékoztatáshoz kapcsolódó előnyök meghatározása.  

 

Tanulói tevékenység  

Információgyűjtés és csoportosítás az állampolgári jogok és kötelezettsé-

gek területén (jelölt, választás, pártok szerepe, képviselet).  

Látogatás a Parlamentben, polgármesteri hivatalban. 

Helyi önkormányzat, okmányiroda felkeresése, okmányok igénylésének 

gyakorlása, okmányok csoportosítása. 

Szituációs játék (ügyintézés, tárgyalás, vita, sajtókonferencia, riportkészí-

tés). 

Híradó megtekintése – beszélgetés a tanulócsoport számára könnyen 

érthető hírekről .  

Napi újságcikkekhez kapcsolódó szövegértési feladatok megoldása.  

A közösségi portálokon való jelenlét – beszélgetés az alkalmazás előnyei-

ről és hátrányairól.  

Kérdőívek, kérvények kitöltése. 

Tablókészítés. Kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

kritikai gondolkodás,  

kauzális gondolkodás,  

értékazonosulás, értékválasztás. 

szet: az Országház. 

 

Informatika: interaktív 

taneszközök használata, 

világháló, közösségi 

portál. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 



  

212 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Államforma, köztársaság, királyság, demokrácia, demokratikus alapelvek, jelölt, 

jelöltállítás, választás, párt, kormány, törvényszék, Parlament, híradó, média, 

vélemény, tény, közösségi portál, érzékeny adatok, állampolgári jogok és kötele-

zettségek, házasság, család, okmány, irat, űrlap, anyakönyv, igazolvány.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember életvezetésének 

tükrében.  

Fogalmi képet alkot a pénzről, a pénzintézetekről, azok tevékenységei-

ről; utóbbiak lehetséges szerepéről az életpálya felépítésének tükrében. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Előzetes tudás Állampolgári ismeretek. 

Speciális szükségle- Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 
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tűek előzetes tudása* szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos pénzhasználat – a pénzügyi kultúra fejlesztése. 

Felelősségérzet a közvetlen környezet és a jövő iránt. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A bevételek és kiadások modellezése havi lebontásban.  

A pénz szerepe az emberek életében – historikus szemléletű tabló készí-

tése.  

Különböző fizetési módok modellezése.  

A pénzromláshoz kapcsolódó adatok gyűjtése.  

A hitel és a visszaadott kölcsön összegének összehasonlítása.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kommunikáció. 

 

Matematika: alapműve-

letek, mértékváltások. 

 

Informatika: interaktív 

taneszközök használata, 

tájékozódás a világhá-
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Ismeretek 

Állami bevételek (adók), állami kiadások (az állami intézmények fenntar-

tása). 

A jövedelem szerepe a családban (bevételek és kiadások, megtakarítás, 

hitel, rezsi, zsebpénz). 

A pénz és formái (érme és bankjegy, virtuális pénz, bankkártya, árfolyam, 

infláció). 

Pénzintézetek és tevékenységük (bank, biztosító, hitel, kamat, tőke). 

Vállalkozói alapismeretek. 

 

Tanulói tevékenység 

A bevételtípusok megkülönböztetése, példákon keresztül (naplóvezetés). 

A megtakarítás és hitel – egyszerű gyakorlati példákon keresztül.  

Családi költségvetés készítése, a rezsiköltségek összehasonlítása a ház-

tartás kiadásainak tükrében (statisztikai adatok gyűjtése, felhasználása, 

elemzése, következtetések levonása).  

A magyar fizetőeszközhöz kötődő bankjegyek és érmék megkülönbözte-

tése játékpénzek felhasználásával.  

A különböző pénzek átváltása – a legegyszerűbb számítások szintjén. 

A bankok szerepe az emberek életében – információgyűjtés a hitelről.  

Vállalkozói formák számbavétele, a vállalkozás működésének összetevői 

– elemi információk gyűjtése a témában.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

kritikai gondolkodás, 

életvezetési képesség, 

problémamegoldó gondolkodás. 

lón. 

 

Etika: vállalt kötelesség 

teljesítése, felelős élet-

vezetés. 

 

Szakmai alapozó isme-

retek: munka és jövede-

lem közötti összefüggés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, rezsi, hitel, zsebpénz, pénz, bank-

jegy, érme, pénzromlás, biztosító, bank, bankkártya, hitel, részlet, törlesztés, 

árfolyam, kamat, tőke, vállalkozás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló tájékozódik a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes és kor-

szerű formáiban.  

Tud a világháló közösségi portáljain való részvétel lehetőségeiről.  

Ismereteket szerez a jövedelem szerepéről az ember életvezetésének tükré-

ben.  

Fogalmi képet alkot a pénzről, a pénzintézetekről, azok tevékenységeiről; utób-

biak lehetséges szerepéről az életpálya felépítésének tükrében.   

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt ered-

ményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

TERMÉSZETISMERET 

 

Tematikai egység Környezetvédelem – Élő természet, növény, állat 
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Előzetes tudás Átfogó ismeretek növényekről, állatokról. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A meglévő ismeretek több szempontú rendszerezése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A tanulmányok során megismert növények és állatok tulajdonságainak és 

hasznosságának számbavétele. 

Az állattartás és növénygondozás felelősségének átérzése. 

A természet szépségének, célszerűségének megélése. 

Szöveges és képi információk értelmezése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincs, szóbeli és 

írásbeli szövegalkotás. 

 

Állampolgári ismeretek: 

takarékosság. 
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Ismeretek 

Élőlények és környezetük. 

Ökológiai alapismeretek. 

A globalizáció és modernizáció hatásai az élő természetre. 

Személyes tapasztalatok növényekről, állatokról. 

Szűkebb- és tágabb környezet bejárása, felmérése. 

Környezetszennyezés. Környezeti ártalmak feltérképezése. 

Környezetvédelem – környezetmegóvás.  

Háztartási hulladék, szerves-, szervetlen anyagok, szelektív gyűjtés, 

komposztálás. 

Szennyezőanyagok. Szennyezésmegelőzés. Szennyezésmentesítés. 

Vegyi anyagok: talajszennyezés, vízszennyezés, légszennyezés. 

 

Tanulói tevékenység 

Gyűjtőmunka, megfigyelés, összehasonlítások. 

Csoportosítás. 

Beszámoló. 

Egyéni és csoportos tananyag-feldolgozás. 

Tanulmányi kirándulás. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

önállóság, 

praktikus készség, 

passzív- aktív szókincs. 

Etika: közösségi érde-

kek. 

 

Informatika: gyűjtőmunka 

a világhálón. 

 

Pályaorientáció; szakmai 

alapozó ismeretek: kör-

nyezetvédelem, takaré-

kosság. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetes és mesterséges környezet, civilizációs ártalom, környezetvédelem, 

ökoszemlélet, evolúció, törzsfejlődés, mutáció, genetika, környezetszennyezés. 
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Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-
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mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Jó rendszerező képesség, gyakorlatiasság.  

Egészségtudatos életszemlélet kialakítása, követése.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

 

Tematikai egység 
Egészségvédelem. 

Élő természet – az ember 

Előzetes tudás Az emberi testről tanult ismeretek.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések keresése az életmód és az egészségi állapot között. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 
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Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Az emberi test működéséről eddig tanult ismeretek bővítése.  

A tanuló saját egészségi állapotának reális ismerete. 

Saját és a környezete egészségének védelmében szükséges teendők 

megismerése. 

Az egészségügyi dokumentumok, a gyógyszerek megfelelő elhelyezésé-

nek, tárolásának fontossága, az ezzel kapcsolatos teendők ismerete. 

Az orvosi utasítások betartásának fontossága, teendői egészsége védel-

mében. 

Önálló életvitelre alkalmas, praktikus készségű fiatal elméleti felkészítése. 

 

Ismeretek 

Az emberi test felépítése.  

Szervek, érzékszervek funkciója és működése. 

Egészség – betegség. 

Általános orvosi vizsgálatok: vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, pul-

zusvizsgálat. 

Kórelőzmény ismerete, számon tartása, dokumentálása, ezek szerepe a 

gyógyulás sikerességében. 

Egészségvédelem és rehabilitáció. 

Vitaminok, sport és mozgás szerepe az egészséges életmódban. 

Felkészülés a családi életre, szex, szerelem, testiség. 

Családtervezés, fogamzásgátlás. 

Nemi betegségek. 

Káros szenvedélyek, függőség. (Dohányzás, alkoholfogyasztás, drog-

Etika: életvezetési és 

életmódbeli ismeretek. 

 

Pályaorientáció, szak-

mai alapozó ismeretek: 

egészségi alkalmasság, 

megfelelő egészségi 

állapot. 

 

Osztályfőnöki óra: ön-

ismeret, testi és lelki 

egészség. 

 

Testnevelés és sport: 

egészségmegőrző 

mozgások, testi higiéné. 

 

Állampolgári ismeretek: 

egészségügyi intéz-

ményrendszer. 



  

224 

használat veszélyei). 

 

Tanulói tevékenység 

Intézménylátogatások (szakorvosi rendelő, laboratórium). 

Megfigyelés, önmegfigyelés. 

Egyszerűbb vizsgálatok (vérnyomás mérése, vércukor, vizeletvizsgálat, 

hallásvizsgálat) elvégzése, a kapott eredmény megbeszélése. 

Beszélgetés (meghívott előadó, konzulens) közösen választott témáról. 

Kutatómunka és csoportos kutatómunka.  

Egyéni esetmegbeszélés. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

önállóság, 

komplex gondolkodás, 

praktikus ismeretek, 

verbális készség, 

empátia, 

önfegyelem. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Öröklés, anamnézis, oltási könyv, védőoltás, ismétlő oltás, gyógyítható – gyó-

gyíthatatlan betegség, gyógyszerkísérlet, cseppfertőzés, szexuális úton terjedő 

fertőzés, kábító- és tudatmódosító szer, diszkréció. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi környe-

zet iránti igény kialakulása. 

A tanuló általános és egyéni egészségi állapotát ismeri, azt felelősség-

teljesen kifejezi és megóvja. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység 
Egészségtan – Környezet-egészségtani és  

munka-egészségtani ismeretek 

Órakeret 15 

óra 

Előzetes tudás Előzetes általános biológiai, fizikai és földrajzi ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi környezet iránti 

igény kialakítása.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Az emberi test és az egészséges környezet jellemzőinek megismerése. 

 

Ismeretek 

Egészségtan. Az egészség megóvása.  

Hazánk egészségügyi ellátórendszere, társadalombiztosítás (feltételei). 

Járóbeteg-ellátás: háziorvosi ellátás, szakrendelések. 

Szűrővizsgálatok és akut egészségügyi ellátások. 

Bejelentkezés szakrendelésre, beutaló, időpont kérése telefonon, szemé-

lyesen. 

Munkaalkalmassági vizsgálat. 

Környezet-egészségtani, munka-egészségtani ismeretek. 

A környezet testi-lelki hatása az egészségre. 

A lakás, az iskola, a munkahely, a szórakozóhelyek és a közlekedési esz-

közök higiénéje. 

Gyógyszerfogyasztás és annak veszélyei (gyógyszerek tájékoztatójának 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés. 

 

Állampolgári ismeretek: 

egészségügyi intéz-

ményrendszer, egész-

ségmegőrző és korrigá-

ló segédeszközök. 

 

Pályaorientáció, szak-

mai alapozó ismeretek: 

egészségi alkalmasság, 

megfelelő egészségi 

állapot. 

 

Osztályfőnöki óra: ön-

ismeret, testi és lelki 

egészség. 
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elolvasása, megértése), az utasítás betartásának fontossága. 

Fertőzések és járványok. 

Mentálhigiéné. 

Egészséges életmód fontossága, egészségkárosító hatások.  

Prevenciós tevékenységek. 

Baleseti sérülések és azok ellátása otthon és a munkahelyen. 

Elsősegélynyújtás. 

 

Tanulói tevékenység 

Intézménylátogatás. 

Kutatómunka. 

Egyéni és csoportos témafeldolgozás. 

Órai csoportos és egyéni megfigyelések. 

Család egészségi állapotának feltérképezése. 

Elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek és gyakorlatok, mentőláda 

használata. 

Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek összefoglalása, gyűjtő-

munka, tablókészítés. 

Egészségvédelmi ismeretek összegyűjtése, tablókészítés a közösségi 

színtereken alkalmazott helyes viselkedésről (köhögés – zsebkendőbe, 

kézmosás fontossága, fertőzések elkerülése – higiénia). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

önállóság, 

verbális kommunikáció, 

passzív- aktív szókincs, 

komplex gondolkodás, 

praktikus készség. 

Testnevelés és sport: 

egészségmegőrző moz-

gások, testi higiéné. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Immunitás, genetika, mentálhigiéné, prevenció, vércsoport, magas vérnyomás, 

cukorbetegség, recept, betegtájékoztató, járóbeteg-ellátás, szakrendelés, első-

segélynyújtás, vészhívás, prevenció, mentálhigiéné, közösségi szemlélet. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 



  

230 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi környe-

zet iránti igény kialakulása. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Kémiai alapismeretek 

Előzetes tudás Átfogó ismeretek. 

Speciális szükségle- Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 
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tűek előzetes tudása* szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Új, alapvető ismeretek beépítése, tantárgyi alapozás. 

A természetben előforduló fontos nyagok és vegyületek megismertetése.  

Praktikus ismeretek nyújtása a háztartási és egyszerű munkafolyamatokban 

használt vegyi anyagokkal kapcsolatosan. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tudományosan megalapozott ismeretek nyújtása. 

Elemek és vegyületek összekapcsolódása, összefüggései. 

Egészséges veszélyérzet és óvatosság kialakítása a kémiai anyagokkal 

szemben.  

Tudatosság és meggondoltság a mindennapi tevékenységekben. 

Praktikus helyzetekben az elméleti tudásanyag beazonosítása és adaptá-

Matematika: a gondol-

kodás fejlesztése. 
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ciója. 

Kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémák felismerése. 

 

Ismeretek 

A legfontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének megis-

merése (oxigén, víz, szénvegyületek). 

Anyagszerkezeti ismeretek (az anyag tulajdonságai érzékenyen reagálnak 

a szerkezeti változásokra). 

Halmazállapot-változások. 

Folyékony, gáz és szilárd elemek és vegyületek. 

A háztartásban előforduló kémiai anyagok ismerete.  

Háztartásban alkalmazott oldatok hígítási arányai, háztartásban alkalma-

zott keverékek komponenseinek aránya. 

Mérgező anyagok. 

Szerves vegyületek, anyagok és felhasználásuk: szén, szénvegyületek, 

kőolaj, alkohol. 

Fontosabb természetes szénvegyületek: szénhidrát, szőlőcukor, répacu-

kor. 

Tápanyagok: olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok. 

Természetes anyagok a háztartásban és a munkakörnyezetben. 

Szerves vegyületek és anyagok fontosságának megértése, életünkben 

betöltött szerepe, gazdaságos felhasználása. 

Reakciósebesség, reakcióhő. 

Környezeti és háztartási anyagok. 

Építkezésnél használt anyagok: mészkő, égetett mész, oltott mész, gipsz, 

cement, festékek és oldószereik, üveg. 

Műanyagok, műanyaghulladék-kezelés, újrahasznosítás. 

 

Tanulói tevékenység 

Szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése. 

Anyaggyűjtés, rendszerezés, tulajdonságok megfigyelése. 

Meglévő ismeretek rendszerezése, csoportosítása. 

Gyűjtőmunka, rendszerezés. 

Összefüggések felfedezése, tapasztalatok megfogalmazása. 

A használt anyagok számbavétele, csoportosítása az alkalmazás területei 
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szerint (háztartás, ipar).  

A használt anyagok rendszerezése a környezetre gyakorolt hatások alap-

ján (környezetbarát, káros). 

A használt anyagok elemzése jellegzetes tulajdonságaik alapján (párolog, 

erős, jellegzetes szagú, szagtalan, megkeményedik, cseppfolyósodik le-

vegő hatására). 

A használt anyagok rendszerezése az egészségre kifejtett hatás alapján 

(káros az egészségre, életveszélyes!, ártalmatlan). 

A természetes anyagok és a mesterségesen előállított anyagok rendsze-

rezése tulajdonságaik, használatuk, hasznosságuk alapján. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

irányított, tartós, tudatos figyelem, 

verbális és vizuális emlékezet, 

differenciáló készség, 

verbális kommunikáció, 

passzív-aktív szókincs, 

matematikai összefüggések, 

önállóság, 

precizitás, 

komplex gondolkodás. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oldat, oldhatóság, keverék, arány, sav, erózió, korrózió, mérgező anyag, vegyü-

let, környezettudatosság, lúg, balesetvédelem, műanyag, újrahasznosítás. Táp-

anyag (olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A kémiai jelrendszert elemi szinten ismeri.  

A mérgező anyagokról ismeretekkel rendelkezik.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Hétköznapok kémiája – kísérletezés 

Előzetes tudás 

Alapvető kémiai ismeretek. 

Kísérletezés szabályai, megfigyelések szóbeli megfogalmazása, konklúzió 

felismerése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések felfedezése.  

Tapasztalatok felhasználása a mindennapi életben.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A kísérletekben realizált elméleti ismeretek és a mindennapi gyakorlat 

összekapcsolása. 

 

Ismeretek 

Verbális fejlesztés, szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése, haszná-

lata. 

Vízkeménység, vízkő. 

Levegő, szén-monoxid, kén-monoxid. 

Savak és lúgok a háztartásban, sav-bázis reakciók. 

Szóda, szódabikarbóna, szappan, sósav, mosó- és mosogatószerek. 

Fertőtlenítőszerek. 

Penész. 

Rozsdásodás. 

Alkoholok. 

A konyhai munkák higiénikus és szakszerű elvégzése, a veszélyforrások-

ra figyelemmel (romlandó, szavatosság, tápérték elvesztése).  

Matematika: gondolko-

dás fejlesztése. 

 

Informatika: anyaggyűj-

tés a világhálón. 

 

Pályaorientáció, szakmai 

alapozó ismeretek: kör-

nyezetvédelem, takaré-

kosság, tűzvédelem, 

munkafolyamatokkal 

kapcsolatos ismeretek. 

 

Állampolgári ismeretek: 

takarékosság. 
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Elővigyázatossági szabályok megismerése a kísérlettekkel és a háztar-

tásban előforduló szerekkel kapcsolatosan. 

Alapvető baleset-megelőzési szabályok ismerete és betartása. 

Kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémák felismerése. 

Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. 

 

Tanulói tevékenység 

Szaknyelv elemi kifejezéseinek megismerése. 

Célirányos megfigyelések, eredmények elemzése (szag, állag, szín meg-

változása). 

Megfigyelések, mérések csoportmunkában és önállóan. 

A tanuló fejlettségi szintjének megfelelően a jelenségek, folyamatok kö-

zötti hasonlóság, különbség észrevétele, megfogalmazása szóban és 

írásban. 

Tanulmányi séta üzletekben, a feltüntetett adatok elemzése (összetétel, 

szavatosság, tárolhatóság).  

Konklúziók verbális kifejezése. 

Elővigyázatossági szabályok megismerése az élelmiszerek, a háztartási 

szerek használatánál, tárolásánál, a hulladékkezelésnél. 

Verbális fejlesztés, szakmai kifejezések használata. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

megfigyelőképesség, 

elemzés, 

irányított, tartós, tudatos figyelem, 

összefüggés-felismerés – komplex gondolkodás,  

kooperációs készség, 

precizitás, 

motiváció, 

praktikus készség, 

kreativitás, 

óvatosság. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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nyei* 2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oldat, oldhatóság, reakciósebesség, reakcióhő, keverék, képlet, arány, sav, 

erózió, korrózió, mérgező anyag, vegyület, veszélyes hulladék, környezettuda-

tosság, lúg, balesetvédelem, műanyag, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosí-

tás. Tápanyag (olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A kémiai jelrendszert elemi szinten ismeri.  

A mérgező anyagokról ismeretekkel rendelkezik.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység Fizikai alapismeretek 

Előzetes tudás Érdeklődés a környezet jelenségei iránt. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben felfedezhető fizi-

kai jelenségekkel kapcsolatban. A napi problémák megoldásához szükséges a 

fizika tudománya által nyújtott ismeretek hasznosságának felismerése. A gya-

korlati életben fontos ismeretek átadása a hang- és fénytan körében. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tapasztalatok a fizikai folyamatokról: tapasztalatokon alapuló tudásbővítés 

anyagokról. 

A fizika mindennapi hasznosságának felismertetése. 

 

Matematika: összefüg-

gések felismerése. 

 

Állampolgári ismeretek: 

egészségmegőrzés. 
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Ismeretek 

A fény tulajdonságai. Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése. 

Tükrök: sík, domború, homorú. 

A szemüveg. 

Az emberi szem és a látás. 

Színek. A fehér fény színeire bontása. Szivárvány. 

A hang, mint hullám. Rezonancia. 

Hangszerek. Visszhang. 

Mágneses hatás megfigyelése. 

Az elektromos töltés kísérleti megfigyelése. 

A testek elektromos állapota. 

Az elektromos áram, áramkör praktikus ismeretei. 

Áramforrások: elem, akkumulátor. 

Az áram mágneses hatása (elektromos motorok). 

Az elektromos és a mágneses mező kölcsönhatásai. 

Elektromágneses indukció (dinamó, generátor, transzformátor). 

Soros és párhuzamos kapcsolás mindennapi háztartási példákkal. 

Az elektromos feszültség.  

Az elektromos munka, teljesítmény, ellenállás. 

Élettani hatások. 

Sugárzás, és annak veszélyei, hasznos és káros sugárzás, sugárvédelem. 

Megújuló energiaforrásaink: víz-, szél-, nap-, geotermikus energia. 

 

Tanulói tevékenység 

Megfigyelések. 

Mérések, méréseredmények leolvasása. 

Köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok csoportos és egyéni 

megoldása. 

Mérések, becslések. 

Egyszerű kísérletek végzése (áramkör, elemek töltése, akkumulátorok 

működésének megfigyelése). 

Kutatás egyénileg és csoportmunkában. 

Példák gyűjtése a fizikai jelenségekről (mágnes, sugárzás: röntgen, 

egészségügyi terápiák, atomhulladék). 

 

Műszaki rajz, vizuális 

nevelés: a színek ter-

mészete. 



  

242 

Mágneses vonzás megfigyelése, próbálgatása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

megfigyelőképesség, 

precizitás, 

vizuális és auditív figyelem, 

verbális memória és praktikus ismeretek kooperálása. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fény, fényforrás, természetes és mesterséges fény, tükrök, tükröződés, fény-

visszaverődés, elektromos töltés, anód, katód, feszültség, áramerősség, ellenál-

lás, elektromos és mágneses mező, atomenergia, sugárzás, sugárzásvédelem. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Ismeri a fény egyenes vonalú terjedését, a fény terjedésének jellemzőit.  

A választott szakma tanulásához elegendő általános fizikai tájékozott-

ság kialakítása. 

Ismeri az elektromosság fontosságát a gyakorlati életben.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Mindennapok fizikája – kísérletezés 

Előzetes tudás Fizikai alapismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben felfedezhető fizikai 

jelenségekkel kapcsolatban.  

A napi problémák megoldásához szükséges, a fizika tudománya által nyújtott 

ismeretek hasznosságának felismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tapasztalatok a fizikai folyamatokról: tapasztalatokon alapuló tudásbővítés 

az anyagokról. 

A fizika mindennapi hasznosságának felismertetése. 

Kísérletek és mérések segítségével tapasztalatszerzés a környezetünkben 

lezajló kölcsönhatásokról. 

 

Ismeretek 

A fény- és hangtani ismeretek összekapcsolása az emberi érzékszervek 

működésével (látás, hallás). 

A hang terjedése, vezető közegek összehasonlítása. 

Elektromosság a mindennapi élethelyzetekben: egyszerű háztartási és 

munkahelyi berendezések működése. 

Az elektromos jelenségek és az elektromos áram hatásainak megismeré-

se a háztartásban és a munkahelyen előforduló elektromos gépek, beren-

dezések biztonságos használatának érdekében. 

Az égés feltételei, tűzoltás. 

A hullámmozgás, a hullámok terjedése. 

Az elektromos és a mágneses mező kölcsönhatásai. 

Sugárzás. Fizikai és vegyi anyagok káros hatásai. Sugárzás elleni véde-

kezés. 

Víz-, szél-, nap- és geotermikus energia. 

 

Tanulói tevékenység 

Kísérletek megfigyelése, egyszerű kísérletek önálló végzése. 

Mérések, méréseredmények leolvasása. 

Megfigyelések, ismeretek a háztartásban meglévő elektromos eszközök 

használatának, kezelésének, és a fogyasztás nagyságának összefüggése-

iről, valamint a takarékos használat módjáról. 

Pályaorientáció, szak-

mai alapozó ismeretek: 

balesetvédelem, kör-

nyezetvédelem, takaré-

kosság, tűzvédelem, 

egészségi alkalmasság, 

megfelelő egészségi 

állapot. 

 

Állampolgári ismeretek: 

egészségügyi intéz-

ményrendszer, egész-

ségmegőrző és -

korrigáló segédeszkö-

zök. 

 

Osztályfőnöki óra: ön-

ismeret, testi és lelki 

egészség. 
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Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

motiváció, 

irányított, tartós, tudatos figyelem, 

kreativitás, 

megfigyelőképesség, 

praktikus készség. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Elektromosság, áramerősség, feszültség, munka, terhelés, ellenállás, fénytörés, 

fénysebesség, hangsebesség, hullám, hullámmozgás, rezonancia, mágneses 

tér, sugárzás, megújuló energia. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

Jó rendszerezőképesség, gyakorlatiasság.  

Egészségtudatos életszemlélet kialakítása, követése.  

Higiénikus, egészséges, balesetmentes otthoni és munkahelyi környezet iránti 

igény kialakulása. 

A tanuló általános és egyéni egészségi állapotát ismeri, azt felelősségteljesen 

kifejezi és megóvja. 

A kémiai jelrendszert elemi szinten ismeri.  

A mérgező anyagokról ismeretekkel rendelkezik.  

A mindennapi élet gyakorlati problémáinak megoldásához nyújtott segítséggel 

az aktív környezetvédő magatartás kialakítását segíti a tantárgy.  

Baleset-megelőzési szabályokat és eljárásokat alkalmaz a kémiai anyagok fel-

használása során.  

Ismeri a fény egyenes vonalú terjedését, a fény terjedésének jellemzőit.  

A választott szakma tanulásához elegendő általános fizikai tájékozottság kiala-

kítása. 

Ismeri az elektromosság fontosságát a gyakorlati életben.  

Az elektromos áram felhasználásával kapcsolatos alapvető biztonsági szabá-

lyokat alkalmazza, ismeri a baleset-megelőzési szabályokat.  

Megismeri az elektromos jelenségeket és az elektromos áram hatásait a háztar-

tásban és a munkahelyen előforduló elektromos gépek, berendezések bizton-

ságos használata érdekében.  

A fizikában tanultak széles körű kiterjesztése az ember egészségének és kör-

nyezetének védelmére, a károsító tényezők, hatások megelőzésére. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

MŰSZAKI RAJZ, VIZUÁLIS NEVELÉS 

 

 

Tematikai egység Vizuális kommunikáció – az alkotó és a befogadó tevékenységben 

Előzetes tudás 
Tudatos színkeverés temperával, vízfestékkel. 

Vázlatszerű ábra készítése. 
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Egyszerű alaprajz értelmezése.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mindennapi élet vizuális jelzéseinek értelmezése és orientációs felhasználá-

sa. 

Testek látványszerű ábrázolása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A rajzolás területeinek áttekintése (szabadkézi rajz, vázlatrajz, műszaki 

rajz helye és szerepe).  

Vizuális közlések – szöveg és kép együttes hatásának tanulmányozása. 

A színhasználat (a színek hatása, jellemzői) jelentőségének tudatosítása. 

 

Informatika: adott infor-

máció és illusztráció 

keresése a világhálón.  

Produktum készítése 

adott témára (meghívó, 

plakát, logó, prezentá-

ció), az elkészült munka 
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Ismeretek 

Művészi alkotásokkal kapcsolatos fogalmak (stílusok, megjelenési for-

mák). 

Hétköznapok vizuális megjelenési területei, esztétikai hatása (öltözködés, 

tárgyi kultúra, lakberendezés, utcai látvány, reklám, plakát, felirat, graffiti, 

média felületei).  

Színek szerepe és hatásának tudatos alkalmazása. 

 

Tanulói tevékenység 

A művészi alkotásokról szerzett ismeretek áttekintése (kiállítás, albumok). 

Anyaggyűjtés a tanuló szűkebb és tágabb környezetében (üzletek kínála-

ta, saját ruhatár, utcakép, plakát, reklám, szórólap), a gyűjtött anyag elem-

zése, adott témára anyag készítése (plakát, meghívó, tabló), versenyezte-

tése, és értékelése. 

Logó tervezése szabadon választott technikával.  

Reklámok – realitások és marketingfogások elemzése. 

A használati tárgyak esztétikai értékeinek (használhatóság, szépség) 

megvitatása. 

Egyszerűbb tárgyak ábrázolása (szabad rajz, festmény, kollázs, makett). 

Színhasználattal kapcsolatos tanulmányok készítése (főszín, kiegészítő 

szín, színkör). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

formamegfigyelés képessége, 

térlátás képessége, 

színlátás és harmónia, 

vizuális kommunikációs képesség. 

kinyomtatása. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Vázlatrajz, makett, színdinamika, színkör, kiegészítő szín, főszín, logó, harmó-

nia, kollázs, graffiti, prezentáció, marketing. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Igényesség a személyes tárgyak és környezet esztétikus alakítására. 

Törekvés munkája igényes kivitelezésére. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Műszaki rajz készítésének alapjai 

Előzetes tudás 

A közvetlen környezet tárgyainak funkció szerinti csoportosítása. Tapasztalati 

úton szerzett ismeretek mértani testekről, forma ábrázolása (megközelítő ha-

sonlósággal). 

Vázlatszerű ábra készítése. 

Egyszerű alaprajz értelmezése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térlátás alakítása és erősítése. 

Képalkotási képesség fejlesztése, testek látványszerű ábrázolása. 

Műszaki rajz készítése változatos témákban (testek felülete, alaprajz, szabás-

minta). 

A célnak megfelelő mérőeszközök, mértékegységek és rajzeszközök megvá-

lasztása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A szabadkézi rajz és az ábrázoló geometria alapelemeinek megismerése. 

A szabványos vonalfajták, vonalvastagságok, szabványírás megismerése. 

Különös formájú tárgyak látványszerű ábrázolása, eltérő célú műszaki rajz 

készítése. 

 

Matematika: mértani 

testek, mérések, átvál-

tások, felületszámítási 

ismeretek. 

 

Pályaorientáció: a 

szakmákhoz szükséges 
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Ismeretek 

Térhatások, téri elemek. 

Kísérlet a látvány ábrázolására. 

Nézetábrázolás képsík rendszerben. 

Szabványok. 

Mérési alapismeretek (méretmegadás, méretarány). 

Szerkesztések. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések (mérési gyakorlatok, hosszúságmérés, eszközkiválasztás, mérési 

pontosság), becslés. 

Szabványos vonalfajták, szabványírás gyakorlása. 

Testek axonometrikus ábrázolása (kocka, téglatest, hasáb, gúla, henger), 

alaprajz, egyszerű szabásminta megszerkesztése (feladatnak megfelelő-

en). 

Makett, modell készítése változatos anyaghasználattal (méretarányra fi-

gyelemmel). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

formaészlelés-formareprodukció, 

térészlelés és térrendezés képessége, 

lényegkiemelés képessége, 

formamegfigyelés képessége, 

térlátás és differenciált térrendezés képessége, 

tárgytervezés és tárgyalkotás képessége, 

környezettudatosság, a természeti és épített környezet védelme. 

feladatok végzése. 

 

Szakmai alapozó isme-

retek: tájékozódás, 

anyaggyűjtés a meglá-

togatott munkahelye-

ken. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Mértani forma, kocka, henger, hasáb, gúla, kúp, tengely, modell, makett, torzí-

tás, szimmetria, aszimmetria, szabványosítás, SI mértékrendszer, axonometria, 

méretmegadás, méretarány. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Műalkotások kompozíciós elemeinek célzott megfigyelése, tudatos színkeverés 

temperával, vízfestékkel. 

Igényesség a személyes tárgyak és környezet esztétikus alakítására. 

Ismeretek tapasztalati úton a mértani testekről, formaábrázolás (megközelítő 

hasonlósággal), vázlatszerű ábra készítése, tárgy, egyszerű makett készítése a 

tanuló által választott technikával. 

Ismeretek a szabványokkal, szerkesztésekkel kapcsolatban. 

Mérés, mértékegység és mérőeszköz megválasztásával, a mérési pontosság 

jelentőségét ismeri a tanuló. 

Egyszerű szakrajz (alaprajz, szabásminta) értelmezése, elkészítése. 

Törekvés munkája igényes kivitelezésére. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

INFORMATIKA 

 

 

Tematikai egység Számítógép alkalmazása 

Előzetes tudás 
Kommunikációs készség. Problémamegoldó képesség. 

Érdeklődés az elektronikus információhordozók iránt. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 
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sa* szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek felismerése és alkalmazása a 

mindennapi tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismerete és szem előtt tartása a világháló használatakor. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

Számítástechnikai eszközök kezelése. 

Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, segédprogramok 

használata. 

A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

Szövegszerkesztési ismeretek. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: pontos szövegírás 

jelentősége, helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 
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Hardver eszközök fajtái, jellemzői. 

 

Ismeretek 

Dokumentumkészítés. 

Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, szkenner, 

digitális fényképezőgép, modem, CD, DVD-lejátszó). 

Könyvtárhasználat, dokumentumismeret. 

A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és egészségügyi fenn-

tartások. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Keresés kijelölt feladatra, dokumentum választása adott tantárgyi feladat-

hoz, adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram segítségével, 

adatok értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Nyers szöveg formázása: önéletrajz, rövid hivatalos levél elkészítése 

(nyomtatása). 

Levelezőprogram használata, levél küldése, fogadása, az udvariassági 

formulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Ismerkedés a könyvtári nyilvántartás számítógépes adatbázisaival.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

érzékszervi megismerések, 

térbeli és időbeli tájékozódás, 

irányított, tartós, tudatos figyelem, emlékezet tartóssága, mobilizálása, 

problémamegoldó képesség, 

finommotorika, gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

A számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos fogalmak (szakkifejezések). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes a számítógépet biztonságosan, megfelelően működtet-

ni. 

Képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan használni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység A számítógép használata során felmerülő etikai és technikai kérdések 
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Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett és az általa feltett információt kritikával, fenntartással, 

felelősséggel kezelni. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakszerű eszközhasználat. 

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamában. 

Osztályfőnöki óra: káros 

hatások kivédése.  

 

Etika: adatvédelem, inti-

mitás, tartózkodó visel-

kedés a virtuális térben 
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Ismeretek 

A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi feladatok.  

Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, 

figyelem terjedelme, pontossága, 

emlékezet mobilizálása, 

szabályalkalmazás, szabálykövetés, 

összefüggés-felismerés, algoritmikus, problémamegoldó gondolkodás. 

is. 

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, álló-

képesség megőrzése, 

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: helyesírás, szó-

kincs. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

A számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos fogalmak (közösségi oldal, blog, 

csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes a számítógépet biztonságosan, megfelelően működtetni. 

Képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan használni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Értékeli a szövegszerkesztő program előnyeit, érzékeli a szerkesztőprogramok 

gyakorlati hasznosságát. 

Képes saját és mások személyiségi, intim szféráját megvédeni. 

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 

Ismeri és képes használni az iskolai és a lakóhelyi könyvtár állományait, és 

egyéb szolgáltatásait.  

Ismer és tudatosan használ a számítógép káros hatását csökkentő egyszerű 

mozgásgyakorlatokat. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ 

 

Tematikai egység Munkavállalói ismeretek 

Előzetes tudás Munkavállalás iránti igény. 
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Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Munkahely-kereséssel, munkavállalással, munkavégzéssel összefüggő ismere-

tek rendszerezése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Munkaerőpiacon való érvényesüléséhez szükséges viselkedési formák, 

technikák, adminisztratív teendők. 

Munkával kapcsolatos jogok és kötelességek, a munkaerő-piaci szerveze-

tek nyújtotta lehetőségek, támogatási formák, juttatások, szolgáltatások. 

A munka világának hazai és európai sajátosságai, jellemzői, értékei, a 

munkaerőpiac lehetőségei. 

Az egész életen át tartó tanulás és a folyamatos pályakorrekcióra való 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: tájékozó-
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felkészülés.  

Életpálya tudatos tervezése, az álláskeresési technikák megismertetése, 

gyakoroltatása, elsajátítása. 

 

Ismeretek 

Munkahely-keresési ismeretek, munkafelvétel, 

Munkavállalással kapcsolatos ügyintézési ismeretek, 

Munkaegészségügyi ismeretek,  

A munkahelyek szerkezete, felépítése, 

Munkahelyi viselkedés, munkahelyi kapcsolatok,  

A munkavégzés szervezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Látogatás munkaügyi központba, ismerkedés az ügyintézéssel. 

Munkafelvételi adatlapok kitöltése, hivatalos adatok, iratok, erkölcsi bizo-

nyítvány (TAJ-szám, adószám, bankszámlaszám, képzettség adatai). 

Önéletrajz készítése, állásinterjú gyakorlása. 

Munkaegészségügyi vizsgálaton történő részvétel. Munkaruha, védőruha, 

védőeszközök fontosságának megbeszélése. 

Munkavállalói jogok és kötelességek megbeszélése. 

Munkahelyi adminisztráció (jelenléti ív, fizetési jegyzék, munkahelyi igazo-

lás, szabadságkérés, betegállomány igazolása). 

Munkahelyi kapcsolatok, problémakezelés gyakorlása (munkavezető, 

munkatársak, beosztottak szerepe). 

Iskolai időbeosztás és munkahelyi időbeosztás különbözőségének meg-

beszélése (szabadság, munkaidő, szünet, ebédidő, táppénz, túlóra, he-

lyettesítés). 

Munkahelyváltással, munkakörváltással kapcsolatos ismeretek megbeszé-

lése (felmondás, munkanélküliség, munkanélküli segély, álláskeresési 

lehetőségek, közmunka). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

alkalmazkodás, szociabilitás, 

önállóság, 

motiváció, 

dás, adatgyűjtés a vi-

lághálón adott témával 

kapcsolatban, prezentá-

ció készítése. 
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szabálykövetés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkahely, munkaidő, szabadság, betegállomány, táppénz, segély, munkabér, 

bérjegyzék, felmondás és más, a munkavállalással kapcsolatos fogalmak, kifeje-

zések. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes kiválasztani a szakmák és munkakörök rendszeréből a 

képességeinek és érdeklődésének megfelelő tevékenységet, motiválttá 

válik a szakma ismereteinek elsajátítása és a felnőttkori munkavégzés 

iránt. 



  

270 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Pályaorientáció 

Előzetes tudás Szakmaválasztás és szakmaelsajátítás iránti érdeklődés. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választható szakmák, munkatevékenységek megismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Reális önismeret és személyes jellemzők megismerése.  

Személyes pályaalkalmasság feltárása.  

Társas képességek megismerése.  

Egyéni képesség és érdeklődés összehangolása. 

Szakmák rendszerének, sajátosságainak megismerése. 

Munkakedv felkeltése a reálisan választható szakmák és a képzési kínálat 

függvényében. 

 

Ismeretek 

Az egyes szakterületeken dolgozók tevékenységének, a pályák, munkakö-

rök sajátosságainak, a különböző szakmacsoportok tevékenységformái-

nak megismerése. 

Különböző életpálya-lehetőségek bemutatása, pályatükrök megismerése, 

az egyéni alkalmasság és a munkatevékenység közötti megfelelés bemu-

tatása. 

Szakmai szerep kiválasztása, megfogalmazása, egyéni életpálya reális 

megtervezése.  

Munkahelyi körülmények, munkafeltételek, saját alkalmasság mérlegelé-

sének szempontjai. 

Munkahelyi egészségvédelem szempontjai. 

 

Tanulói tevékenység 

Jól ismert szakmák jellemzőinek gyűjtése, szülők munkájának és a kör-

nyék munkalehetőségeinek bemutatása. 

Információk gyűjtése a szakmákról, a munka világáról, hazai és európai 

sajátosságokról. 

Egyéni pályaalkalmasságról, fizikai erőnlétről, terhelhetőségről, ügyesség-

ről tapasztalatok gyűjtése.  

Munkaerő-piaci lehetőségek, munkavállalást és egyéni életutat befolyáso-

ló hatások gyűjtése, megbeszélése. 

Az egészséges munkahelyi környezet kritériumainak gyűjtése. 

Az egész életen át tartó tanulás és a folyamatos pályakorrekcióra való 

felkészülés érdekében az életpálya tudatos tervezésének, az álláskeresé-

si technikák elsajátításának megismerése, gyakorlása. 

Elvégzett munka eredményeinek megtekintése, a munka értékének és 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Természetismeret: 

egészségügyi alkalmas-

ság (látás, hallás, álló-

képesség). 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a vi-

lághálón adott témával 

kapcsolatban. 
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szépségének felismerése (elkészült eszközök, megművelt kertek stb.). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

esztétikai érzék, 

önismeret, 

motiváció, 

precizitás, 

önállóság. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakmák és munkakörök megnevezései, a fizikai és mentális alkalmasság kife-

jezései. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  



  

274 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes kiválasztani a szakmák és munkakörök rendszeréből a képessé-

geinek és érdeklődésének megfelelő tevékenységet, motiválttá válik a szakma 

ismereteinek elsajátítása és a felnőttkori munkavégzés iránt. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 

 

 

Tematikai egység Általános munkahelyi tűz- és balesetvédelem 

Előzetes tudás 
Óvatos magatartás kialakulása a nem ismert tárgyakkal és gépekkel kapcsolat-

ban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkahelyek és műhelyek használata rendjének és szabályainak megisme-

rése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó előírások megis-

merése, fontosságuk felismertetése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 
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Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompeten-

cia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tűz- és balesetvédelmi előírások, műhelyhasználat rendjének megisme-

rése. 

Alapvető óvatosság kialakulása. 

Műhelyben elvárt viselkedés szabályozása. 

Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, értesítendők köré-

nek megismerése. 

 

Ismeretek 

Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek. 

Veszélyes alapanyagok, energiaforrások. 

Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök. 

Elsősegélynyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye a műhelyben, 

tartalma. 

Egészségvédelem a műhelyben, munkahelyen. 

 

Tanulói tevékenység 

Beszélgetés a tűz veszélyeiről, a munkagépek és munkaeszközök balese-

tet, sérülést okozó lehetőségeiről. 

Baleseti sérülés ellátásának szimulálása, elsősegélyláda tartalmának 

összeválogatása, alkalmazásának gyakorlása. 

Tűzvédelmi gyakorlat.  

Segélyhívások, segítségkérés helye, szimulálása, mentők, tűzoltók, rend-

őrség, segélyvonal. 

Különböző típusú munkavégzéshez alkalmas és nem alkalmas munkaru-

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a vi-

lághálón adott témával 

kapcsolatban, prezentá-

ció készítése. 
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ha, védőruha válogatása. 

Munkatevékenységekhez védő és óvó felszerelések kiválasztása. 

Védőfelszerelés helyes használatának bemutatása, kipróbálása. 

Munkaeszközök helyes megfogásának, átadásának gyakorlása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

megfigyelőképesség, 

óvatosság, 

kooperációs készség. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Baleset, veszély, elsősegély, mentőláda, műhelyben használt eszközök, anya-

gok neve. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló az intézmény szakmai képzésének megfelelő területen jártas 

lesz a gyakorlati műhelyekben és munkahelyeken, elsajátítja a képzés 

során használatos alapvető segítő munkák és részfeladatok elemeit. 

Tájékozott lesz a munkavégzés során elvárt teljesítménnyel és saját 

képességeivel kapcsolatban. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Közlekedési ismeretek 

Előzetes tudás Tömegközlekedési eszközök önálló, magabiztos igénybevétele. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A műhelyek és munkahelyek tömegközlekedéssel történő megközelítése lehe-

tőségeinek megismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A munkahely és lakóhely közötti önálló közlekedés biztonságosan és cél-

szerűen. 

Tömegközlekedési eszközök biztonságos és célszerű igénybevétele. 

Menetrend alapján menetidő, átszállások ismerete. 

Közlekedéshez szükséges menetidő és útvonal tartása. 

 

Ismeretek 

Menetrend. 

Átszállási lehetőségek.  

Tömegközlekedési eszközök útvonala. 

Lakóhely közlekedése. 

Lakcím és munkahely, műhely címének pontos ismerete. 

Bérletek, jegyek időbeli és térbeli hatályosságának ismerete. 

 

Tanulói tevékenység  

Útvonalak tervezése, baleset esetén kerülőutak tervezése. 

Közlekedési igazolványok, bérletek és jegyek szükség szerinti beszerzése. 

Menetidő kipróbálása, pontos érkezés a munkahelyre. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

figyelem, 

önállóság, 

együttműködési készség, 

pontosság, 

óvatosság. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a vi-

lághálón adott témával 

kapcsolatban, prezen-

táció készítése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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tési követelmé-

nyei* 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedési eszközök neve, menetrend, menetidő, átszállás, jegyek, bérletek 

elnevezése, útvonal. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 
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tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Tájékozott lesz a munkavégzés során elvárt teljesítménnyel és saját 

képességeivel kapcsolatban. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Műhelygyakorlatok 
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Előzetes tudás Tűz- és balesetvédelmi ismeretek, motiváltság a munkavégzésre. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Munkahelyen, műhelyben végezhető segítő feladatok, részmunkák végzése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Munkahelyi műhelyben helyes viselkedési szabályok kialakítása. 

Egy szakmacsoport közös szakmai gyakorlati ismereteinek, készségeinek, 

képességeinek fejlesztése. 

A szükséges általános elméleti elemekkel való összekapcsolás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 
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A műhelyben szokásos és elvárt higiénés szokások elsajátítása. 

A képzés céljától függően felkészítés az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő konkrét szakképesítés, rész-szakképesítés vagy munkábaállást, 

életkezdést segítő ismeretek elsajátítására. 

 

Ismeretek 

A műhely helységeinek, eszközeinek, rendjének, tisztántartásának megis-

merése, megnevezése. 

A munkahely és műhely elvárt higiénés rendjének megismerése. 

Jellemző technológiák, a felhasznált anyagok megismerése, megnevezé-

se. 

Munkafolyamat menetének megismerése. 

A társadalmi, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges viselkedésformák 

elsajátítása. 

 

Tanulói tevékenység 

A műhely elvárt és szükséges higiénés rendjének betartása. 

Az egyszerűbb kéziszerszámok, eszközök helyes fogási, használati mód-

jának gyakorlása. 

Szükséges munkaruha, védőruha, munkacipő helyes viselésének gyakor-

lása, gondoskodás a tisztántartásról. 

A munkaműveletek kipróbálása, a helyes munkavégzési szokások kialaku-

lásának megalapozása. 

Szerszámok tisztántartásának, szerszámok, anyagok tárolási szokásainak 

betartása. 

Munkavégzés közben a szükséges pihenőidő betartása. 

Helyes testtartás és fogások gyakorlása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

praktikus készség, 

kooperációs készség, 

pontosság, precizitás, 

irányított figyelem, óvatosság, 

önállóság, önismeret. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a vi-

lághálón adott témával 

kapcsolatban, prezen-

táció készítése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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tési követelmé-

nyei* 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Műhelyben használt helyiségek, eszközök, anyagok nevei. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 
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tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló az intézmény szakmai képzésének megfelelő területen jártas lesz a 

gyakorlati műhelyekben és munkahelyeken, elsajátítja a képzés során haszná-

latos alapvető segítő munkák és részfeladatok elemeit. 

Tájékozott lesz a munkavégzés során elvárt teljesítménnyel és saját képessé-

geivel kapcsolatban. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

 

Tematikai egység Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Előzetes tudás 

Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs képességfej-

lesztés. 

Vízi biztonság megteremtése, a víz, mint az egyik őselem gyógyhatásai-

nak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

A fittség és az edzettség kritériumai. 

A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

A nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre emelése. 

Gimnasztika. 

Egyensúlygyakorlatok. 

Küzdőgyakorlatok. 

Zenére végzett gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel (lab-

da, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Szereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és az 

ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

motoros (Cooper), 

kardio-respiratorikus, 

állóképesség, 

erő, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Természetismeret: em-

beri test, egészséges 

életmód. 
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izomerő, 

állóképesség, 

testösszetétel. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

döntési képesség, 

térkihasználási képesség, 

transzferhatások. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolá-

sa a gyakorlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat sza-

bad térben, más körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatok teljesítése, önálló végrehajtása a tanuló képessége 

szerint. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Előzetes tudás 

Alakzatváltozásokban való együttműködés.  

Egyensúlygyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtására. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemeinek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást fejlesz-

tő motoros tanulás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság fejlesztése. 

Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, társastánc 

és modern mozgáselemek tárából. 

Rendgyakorlatok. 

Torna. 

Támaszgyakorlatok. 

Mászás, vándormászás.  

Függeszkedés, lendülés. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal. 

Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport jellegű táncok 

megismerése. 

Úszás. 

A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési biz-

tonsággal 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok felvétele, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Természetismeret: Em-

beri test. 

Helyes higiénés szoká-

sok. Balesetvédelem. 

 

Etika: versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 
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menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba járás 

közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés alakzatfel-

vétellel. 

Támaszgyakorlatok, függés- és egyensúlygyakorlatok talajon, padon, tor-

naszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, verseny, 

időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi sportjáté-

kok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az önrefle-

xió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors, mell, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás elemei, 

indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége, 

imitációs és elemző képesség, 

alkalmazkodási képesség, 

a mozgás örömének átélése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, támasz, 

átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, rajtolás, átlépő 

technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a vízből mentés foga-

lomtára. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes: 

önállóan bemelegíteni; 

a sportot életritmusába beépíteni 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Játék 

Előzetes tudás 
A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő cselek-

vés. 
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A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és megkedvel-

tetése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a megismerésben, az 

értékelésben, az asszertivitásban, a sportszerűségben és a sikerorientált-

ságban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 
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Testnevelési és sport játékok stratégiai és taktikai elemeinek megismeré-

se, szabályainak rendszere, szabálykövetés és kritikai értelmezés. 

Csapatépítés. 

Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat kialakítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

Dobó- és elfogójátékok. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célba rúgó és célba dobó játékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

Röplabda. 

Kézlabda. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

Szabadidős teremjátékok. 

 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben, átadások hely-

ben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, gurulások, 

szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, asz-

tali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 
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Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és reprodukció-

ja. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

szabálytudat, 

kooperativitás, 

asszertivitás, 

kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, sarok-

rúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, középpályás, 

védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, szabadulás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes: 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felis-

merni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, ver-

senyekben 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Versenyzés 

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: sor-

és váltóversenyek és egyszerűsített sportági versenyek esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a diáksport, él-

sport és szabadidősport terén. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

Az olimpia és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus személyiségei, 

híres magyar és nemzetközi sportolók megismertetése a múltból és a 

jelenből. 

Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek, indoklások 

Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott versenyfeladatok, a sport-

ági versenyek szabályainak, technikájának és taktikájának elemei. 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. Dobóversenyek. 

Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó 

játék. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályai-

nak megismerése. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

Küzdősportok elemei. 

Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – gya-

Magyar nyelv és iroda-

lom: viszonyszavak; a 

versenyekhez, sporthoz 

kapcsolódó szakkifeje-

zések tartalma, szó-

kincsbővítés. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Etika: önismeret – testi 

és lelki egészség. 
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korlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magasugrás, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Ko-

sárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályszerű, csapatok közötti 

játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, karikahajtás, 

dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és csapatok 

közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált szurkolás). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

szabálykövetés, szabálytartás, 

egészséges versenyszellem, 

kooperáció, 

koordináció, 

döntési és reagáló képesség. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, esély-

egyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.htm 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes: 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felis-

merni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, ver-

senyekben 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxáció gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

Speciális szükségle- Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 
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tűek előzetes tudása* szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, egészségtudatosságra 

nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára, a terhelés alakítására és 

kontrolljára való képesség kialakítása. 

Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása és/vagy fenntar-

tása. 

A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség megőrzésének egyik 

eszköze. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, mé-

diatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a testi-lelki egészségre. 

Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: szokások, egész-

ségfejlesztés, egészségtudatosság. 

Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a szabadidős te-

vékenységek megvalósításában. 

Biztonság és környezettudatosság. 

Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása. 

Önkontroll, önuralom. 

Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának képessége –a védő-

óvó intézkedések ismerete és gyakorlata (napsugárzás, kullancs, időjá-

rásnak megfelelő ruházat). 

A könnyített testnevelés individuális lehetőségének megteremtése.  

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak mér-

séklése, oldása egyéni sikerhez juttatásával. 

 

Ismeretek 

Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

Táncok különféle műfajai. 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, mozgás, a 

káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, prevenció, védőoltások 

szerepe. 

Természetben űzhető sportok (balesetvédelem:  

kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem elsajátítása). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: gyermek- és ifjúsá-

gi irodalmi alkotások az 

egészség-betegség 

témaköréből. 
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Könnyített testnevelés. 

 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, csa-

patban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és lazító 

testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, kocogás, 

tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni 

védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz iga-

zodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való konzultáció szerint, a tan-

tervben foglalt, nem ellenjavallt gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

egészségtudatosság, 

mozgásigény, 

a körülményekhez való alkalmazkodás, 

a természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, korrek-

ció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, 

önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, terep, önkarbantartás, 

tréning, örömtréning. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a gya-

korlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad térben, más 

körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatok teljesítése, önálló végrehajtása a tanuló képessége szerint. 

Az ugróerő és súlypontemelkedés tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes: 

önállóan bemelegíteni; 

a sportot életritmusába beépíteni;  

legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni; 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak megfelelő-

en cselekedni; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felismerni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, versenyekben; 

higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazni saját életterében; 

a relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében alkalmazni, nyugalmi és 

stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos magatartás-

formákat. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

 

 

Tematikai egység Beilleszkedés – Alkalmazkodás 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális pályatervezés. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A szabályok elfogadása. 

Helyes napirend kialakítása.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  
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Az önálló tanulás egyre nagyobb aránya. 

Felkészülés a szakmatanulásra. 

Érzelmi azonosulás, megértés az elődök tettei iránt.  

Szolidaritás a rászorulókkal szemben. 

Aktív részvétel a lakóközösség és iskolaközösség életében. 

 

Ismeretek 

Tanulói jogok és kötelezettségek. Házirend. 

Tűz- és balesetvédelem. 

Napirend. Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

Új tantárgyak megismerése.  

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése (kéz-

ügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság). 

Helyismeret. 

Közvetlen lakókörnyezetben, iskola szervezésében végezhető önkéntes 

munka végzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel kapcsolatos kérdések megvitatása (kérdések megfogalma-

zása). 

A szabályok megvitatása. 

Időbeosztás, órarend. Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok mérlege-

lésével. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban (pályaorien-

táció, alkalmasság).  

Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésének 

tapasztalatairól. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

A lehetőségek és képességek felmérése, saját képességek tudatosítása 

a pályaválasztás érdekében (tesztek, pályaválasztási tanácsadó). 

Kutatómunka a közvetlen környezet múltjáról (könyvtári kutatómunka, 

Helytörténeti Múzeum, kiállítás megtekintése). 

Tanulmányi kirándulás, intézménylátogatás, kapcsolatfelvétel a rászoru-

lók megsegítése érdekében (gyermekintézmény, idősgondozás, állatgon-

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Szakmai alapozó isme-

retek: pályaválasztással 

kapcsolatos ismeretek. 

 

Pályaorientáció: pálya-

választással kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Informatika: tájékozódás 

a világhálón. 
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dozás, parkgondozás, ünnepi műsor előadása stb.). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

akusztikus figyelem, 

szerialitás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, 

legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, közelmúlt, együttérzés, 

önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység, hatékony tanulás, önellenőr-

zés, rátermettség, viszonzás nélkül, szívesen. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Önismeret – Testi és lelki egészség 

Előzetes tudás 
A tanuló saját jó és rossz tulajdonságainak ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Reális önismeret.  

Sérelmeiről beszél a tanuló.  

A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet életében. 

A káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése. 

Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei. 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulása, a helyes életvezetés kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásuk megelő-

zése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése (külső- és belső tulaj-

donságok), fénykép nézegetése: régi – új, mi változott? 

Önjellemzés készítése és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a hibajavításra. 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn bemutatása helyzetgyakorla-

tokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, helyze-

tek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott jellem-

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Természetismeret: 

egészséges életmód. 
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zés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a felmerülő témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, hogyan 

lehet kikerülni a fenti helyzeteket (alkohol, cigaretta és drog visszautasítá-

sa), a napirend és az egészséges életmód segítségével. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

akusztikus figyelem,  

emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása, 

emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás, 

szerialitás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, függő-

ségkerülés, elhárítás, önjellemzés, önkritika, tervkészítés, feszültségoldás, 

megelőzés, realitás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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vezési- és mun-

kaformák 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   
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10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Aktuális témák 

Előzetes tudás A tanuló saját környezetének ismerete, az események számontartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének a 

tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és lakóhely életében. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szűkebb és tágabb közösségének ismerete.  

Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

A közösség építése érdekében saját teendőinek feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének megis-

merése. 

A választott szakma története, hagyományai, alkotásai, eszközei körében 

tájékozódás. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az ünnep-

nek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, plakátkészí-

tés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban szerepválla-

lás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban az eseményről). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

akusztikus figyelem,  

emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása, 

emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás, 

szerialitás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a világ-

hálón adott témával 

kapcsolatban, prezentá-

ció készítése, plakát, 

meghívó az ünnepekre. 

Speciális szük- 1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel kapcsolatos fogalmak köre. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan együttmű-

ködni beszédpartnerével. 

Képes iskolai munkáit a tanult szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan együttmű-
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ködni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és szoli-

daritás az aktuális helyzetekben. 

Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és a közös-

ség életében. 

Képes megismerni az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket 

gyűjteni, dokumentálni. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

* Speciális szükségletűek 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogya-

tékos tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 
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3.2.2.3. A sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolai képzés 

A szakképesítés azonosító szám: 34 543 02 

Szakképesítés megnevezése: Asztalos      

. 9 -12. évfolyam 
      

Szakmacsoport: Faipar szakmacsoport 
     

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sor-

szám 

Szakmai 

követel-

ménymodul 

Tantárgy 

megnevezése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

3/11 évfolyam 

 

4/12 évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
 

Magyar - kommunikáció 2 72 1 36 0 0 0 0 

2. 
 

Idegen nyelv (angol) * 2 72 2 72 2 72 2 64 

3. 
 

Matematika 2 72 1 36 0 0 0 0 

4. 
 

Társadalomismeret 2 72 1 36 0 0 0 0 

5. 
 

Természetismeret 3 108 0 0 0 0 0 0 

6. 
 

Testnevelés 5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályközösség-építő Program 1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 17 612 11 396 8 288 8 256 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Etika (9. évfolyam)  1 36 0 0 0 0 0 0 
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Közismeret - kötelező szabad órakeret – Magyar - kommu-

nikáció (11.- és 12. évfolyam) 
0 0 0 0 1,5 54 1,5 48 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 342 9,5 304 

*Csoportbontásban tanulják 

A szabadon tervezhető órakeretek konkrét tartalmi lebontására az éves operatív programokban kerül sor.      
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A szakképesítés azonosító szám: 34 542 04 

Szakképesítés megnevezése: Férfi szabó      

                    
. 9 -12. évfolyam 

      

Szakmacsoport: Könnyűipar szakmacsoport 
     

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sor-

szám 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgy 

megnevezése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

3/11 évfolyam 

 

4/12 évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
 

Magyar - kommunikáció 2 72 1 36 0 0 0 0 

2. 
 

Idegen nyelv (angol) * 2 72 2 72 2 72 2 64 

3. 
 

Matematika 2 72 1 36 0 0 0 0 

4. 
 

Társadalomismeret 2 72 1 36 0 0 0 0 

5. 
 

Természetismeret 3 108 0 0 0 0 0 0 

6. 
 

Testnevelés 5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályközösség-építő Program 1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 17 612 11 396 8 288 8 256 
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Közismeret - kötelező szabad órakeret – Etika (9. évfolyam)  1 36 0 0 0 0 0 0 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Magyar - kommu-

nikáció (11.- és 12. évfolyam) 
0 0 0 0 1,5 54 1,5 48 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 342 9,5 304 

*Csoportbontásban tanulják 

A szabadon tervezhető órakeretek konkrét tartalmi lebontására az éves operatív programokban kerül sor.
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A szakképesítés azonosító szám: 34 521 03 

Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló      

                    
. 9 -12. évfolyam 

      

Szakmacsoport: Gépészet szakmacsoport 
     

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sor-

szám 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgy 

megnevezése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

3/11 évfolyam 

 

4/12 évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
 

Magyar - kommunikáció 2 72 1 36 0 0 0 0 

2. 
 

Idegen nyelv (angol) * 2 72 2 72 2 72 2 64 

3. 
 

Matematika 2 72 1 36 0 0 0 0 

4. 
 

Társadalomismeret 2 72 1 36 0 0 0 0 

5. 
 

Természetismeret 3 108 0 0 0 0 0 0 

6. 
 

Testnevelés 5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályközösség-építő Program 1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 17 612 11 396 8 288 8 256 
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Közismeret - kötelező szabad órakeret – Etika (9. évfolyam)  1 36 0 0 0 0 0 0 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Magyar - kommu-

nikáció (11.- és 12. évfolyam) 
0 0 0 0 1,5 54 1,5 48 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 342 9,5 304 

*Csoportbontásban tanulják 
     

 A szabadon tervezhető órakeretek konkrét tartalmi lebontására az éves operatív programokban kerül sor. 
     

A szakképesítés azonosító szám: 34 542 06 

Szakképesítés megnevezése: Női szabó      

                    
. 9 -12. évfolyam 

      

Szakmacsoport: Könnyűipar szakmacsoport 
     

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sor-

szám 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgy 

megnevezése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

3/11 évfolyam 

 

4/12 évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
 

Magyar - kommunikáció 2 72 1 36 0 0 0 0 

2. 
 

Idegen nyelv (angol) * 2 72 2 72 2 72 2 64 

3. 
 

Matematika 2 72 1 36 0 0 0 0 
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4. 
 

Társadalomismeret 2 72 1 36 0 0 0 0 

5. 
 

Természetismeret 3 108 0 0 0 0 0 0 

6. 
 

Testnevelés 5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályközösség-építő Program 1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 17 612 11 396 8 288 8 256 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Etika (9. évfolyam)  1 36 0 0 0 0 0 0 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Magyar - kommu-

nikáció (11.- és 12. évfolyam) 
0 0 0 0 1,5 54 1,5 48 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 342 9,5 304 

*Csoportbontásban tanulják 
     

 A szabadon tervezhető órakeretek konkrét tartalmi lebontására az éves operatív programokban kerül sor. 
     

A szakképesítés azonosító szám: 34 215 01 

Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves - Fazekas szakmairány      

                    
. 9 -12. évfolyam 

      

Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport 
     

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sor- Szakmai Tantárgy 1/9 évfolyam 
 

2/10 évfolyam 
 

3/11 évfolyam 
 

4/12 évfolyam 
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szám követelmény-

modul 

megnevezése Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
 

Magyar - kommunikáció 2 72 1 36 0 0 0 0 

2. 
 

Idegen nyelv (angol) * 2 72 2 72 2 72 2 64 

3. 
 

Matematika 2 72 1 36 0 0 0 0 

4. 
 

Társadalomismeret 2 72 1 36 0 0 0 0 

5. 
 

Természetismeret 3 108 0 0 0 0 0 0 

6. 
 

Testnevelés 5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályközösség-építő Program 1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 17 612 11 396 8 288 8 256 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Etika (9. évfolyam)  1 36 0 0 0 0 0 0 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Magyar - kommu-

nikáció (11.- és 12. évfolyam) 
0 0 0 0 1,5 54 1,5 48 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 342 9,5 304 

*Csoportbontásban tanulják 
     

 

 A szabadon tervezhető órakeretek konkrét tartalmi lebontására az éves operatív programokban kerül sor. 
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A szakképesítés azonosító szám: 34 542 05 

Szakképesítés megnevezése: Kárpitos      

                    
. 9 -12. évfolyam 

      

Szakmacsoport: Faipar szakmacsoport 
     

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sor-

szám 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgy 

megnevezése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

3/11 évfolyam 

 

4/12 évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
 

Magyar - kommunikáció 2 72 1 36 0 0 0 0 

2. 
 

Idegen nyelv (angol) * 2 72 2 72 2 72 2 64 

3. 
 

Matematika 2 72 1 36 0 0 0 0 

4. 
 

Társadalomismeret 2 72 1 36 0 0 0 0 

5. 
 

Természetismeret 3 108 0 0 0 0 0 0 

6. 
 

Testnevelés 5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályközösség-építő Program 1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 17 612 11 396 8 288 8 256 
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Közismeret - kötelező szabad órakeret – Etika (9. évfolyam)  1 36 0 0 0 0 0 0 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Magyar - kommu-

nikáció (11.- és 12. évfolyam) 
0 0 0 0 1,5 54 1,5 48 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 342 9,5 304 

*Csoportbontásban tanulják 
     

 A szabadon tervezhető órakeretek konkrét tartalmi lebontására az éves operatív programokban kerül sor. 
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A szakképesítés azonosító szám: 34 541 05 

Szakképesítés megnevezése: Pék      

                    
. 9 -12. évfolyam 

      

Szakmacsoport: Élelmiszeripar szakmacsoport 
     

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sor-

szám 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgy 

megnevezése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

3/11 évfolyam 

 

4/12 évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
 

Magyar - kommunikáció 2 72 1 36 0 0 0 0 

2. 
 

Idegen nyelv (angol) * 2 72 2 72 2 72 2 64 

3. 
 

Matematika 2 72 1 36 0 0 0 0 

4. 
 

Társadalomismeret 2 72 1 36 0 0 0 0 

5. 
 

Természetismeret 3 108 0 0 0 0 0 0 

6. 
 

Testnevelés 5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályközösség-építő Program 1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 17 612 11 396 8 288 8 256 
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Közismeret - kötelező szabad órakeret – Etika (9. évfolyam)  1 36 0 0 0 0 0 0 

Közismeret - kötelező szabad órakeret – Magyar - kommu-

nikáció (11.- és 12. évfolyam) 
0 0 0 0 1,5 54 1,5 48 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 342 9,5 304 

*Csoportbontásban tanulják 
     

 A szabadon tervezhető órakeretek konkrét tartalmi lebontására az éves operatív programokban kerül sor. 
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A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret  

 

Szakiskola 9. évfolyam 

Magyar - kommunikáció 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Kommunikáció  10 0 10 

Nyelvtan  10 0 10 

Szövegértés, szövegalkotás  6 0 6 

Irodalom – művészetek – média  10 0 10 

Évfolyam összesen 36  36 

 

Szakiskola 9. évfolyam 

Angol nyelv:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nyelvtanulás célja 9 0 2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? 1 0 1 

Én és a családom 4 0 4 

Az otthonom 3 0 3 

Barátaim 3 0 3 

Ruhatáram télen-nyáron 2 +1 3 

Eszem-iszom 3 +1 4 

Szabadidőmben 3 +1 4 

Válasszunk szakmát! 10 0 10 

Végre itt a nyár! 2 0 2 

Évfolyam összesen 33  36 

 

Szakiskola 9. évfolyam 

MATEMATIKA: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számtan, algebra 4 +1 5 
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Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, statisztika 

8 +1 9 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algo-

ritmus 

8 +1 9 

A geometria alapjai 9  9 

Évfolyam összesen 36 0 36 

 

Szakiskola 9. évfolyam 

Etika: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Az ítélőképesség, az erkölcsi 

és esztétikai érzék fejleszté-

se 
 

18 0 18 

Egyén, közösség, társadalom 10 0 10 

Aktuális társas helyzetek 8 0 8 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

 

Szakiskola 9. évfolyam 

Társadalomismeret: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Magyarország Európában 

 

2 0 2 

Az egyén szerepe a történelemben – A 

magyar történelem kiemelkedő alakjai – 

Világhírű magyar tudósok, művészek és 

sportolók 

2 +2 4 

A tudás és az iskola szerepe a társada-

lomban 
 

4 +2 6 

Ember és társadalom  8 +2 10 

Média és társadalom 

 

8 +2 10 

Intézményeink működése 

 

6 0 6 
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Múlt és jelen képekben és szövegekben 16 0 16 

Múlt és jelen képekben és szövegekben 16 0 16 

A tanulók teljesítményének a mérése 2 0 2 

Évfolyam összesen 64  72 

 

 

Szakiskola 9. évfolyam Természetisme-

ret: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Hogyan működik a természettudo-

mány?  

A tudomány módszerei  

 

6 0 6 

Tájékozódás térben és időben  

 

24 0 24 

Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel 

és erővel!  

 

6 0 6 

Halmazok  

Gázok, folyadékok, halmazállapot-

változások, az időjárás elemei  

 

24 0 24 

Mechanikai energia  
 

12 +4 16 

Az „embergép”: mozgás, légzés, kerin-

gés  

Az emberi mozgás, keringés és légzés 

élettana és anatómiája  
 

12 +8 

 

20 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a 

mérése  
 

12 0 12 

Évfolyam összesen 96  108 

 

Szakiskola 9. évfolyam  

Osztályközösség-építő Program 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Én és az iskola  

 

6 0 6 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők 12 0 12 
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és férfiak az iskolában és a társada-

lomban  
 

A környezetünk, amelyben élünk és az 

együttélés szabályai  
 

8 0 8 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a méré-

se 

10  10 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

Szakiskola 9. évfolyam 

Testnevelés:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Sportjátékok 40 0 40 

Torna jellegű feladatok és táncos moz-

gásformák 

35 0 35 

Atlétika jellegű feladatok 20 0 20 

Alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rek 

30 0 30 

Önvédelem és küzdősportok 15 0 15 

Foglalkozás szabadban 20 0 20 

Egészségkultúra – prevenció 20 0 20 

Évfolyam összesen 180 0 180 

 

Szakiskola 10. évfolyam  

Kommunikáció – Magyar nyelv és iroda-

lom I. verzió: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Kommunikáció  10  10 

Nyelvtan  10  10 

Szövegértés, szövegalkotás  6  6 

Irodalom – művészetek – média  10  10 

Évfolyam összesen 36  36 
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Szakiskola 10. évfolyam 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

(KOMA)nyelv és irodalom II. verzió 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és 

kommunikációs repertoár a gyakorlat-

ban 
 

8 +1 9 

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, 

stílusrétegek 

8 +1 9 

Szövegértés, szövegalkotás – retorikai 

gyakorlatok 

8 +1 9 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

8 +1 9 

Évfolyam összesen 32  36 

 

 

Szakiskola 10. évfolyam 

Angol nyelv:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nyelvtanulás célja 9 0 2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? 1 0 1 

Én és a családom 4 0 4 

Az otthonom 3 0 3 

Barátaim 3 0 3 

Ruhatáram télen-nyáron 2 +1 3 

Eszem-iszom 3 +1 4 

Szabadidőmben 3 +1 4 

Válasszunk szakmát! 10 0 10 

Végre itt a nyár! 2 0 2 

Évfolyam összesen 33  36 
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Szakiskola 10. évfolyam 

MATEMATIKA: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számtan, algebra 4 +1 5 

Gondolkodási módszerek, algoritmus, hal-

mazok, kombinatorika, valószínűség, sta-

tisztika 

10 +1 11 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algo-

ritmus 

10 +1 11 

A geometria alapjai 8 +1 9 

Évfolyam összesen 32  36 

 

 

Szakiskola 10. évfolyam 

Társadalomismeret 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Múlt és jelen képekben és szövegekben 15 óra +1 16 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben 15 óra +1 16 óra 

A tanulók teljesítményének a mérése 2 óra +2 4 óra 

Évfolyam összesen 32 óra  36 óra 

 

Szakiskola 10. évfolyam 

Testnevelés:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Sportjátékok 40 0 40 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgás-

formák 

35 0 35 

Atlétika jellegű feladatok 20 0 20 

Alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rek 

30 0 30 

Önvédelem és küzdősportok 15 0 15 
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Foglalkozás szabadban 20 0 20 

Egészségkultúra – prevenció 20 0 20 

Évfolyam összesen 180 0 180 

 

Szakiskola 10. évfolyam 

Osztályközösség építő program 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A közösségek belső világa(i)  14 0 14 

„Itthon otthon vagyok!”  14 0 14 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése  

8 0 8 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

Szakiskola 11. évfolyam 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

(KOMA) 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és 

kommunikációs repertoár a gyakorlat-

ban 

 

8 +1 9 

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, 

stílusrétegek 

8 +1 9 

Szövegértés, szövegalkotás – retorikai 

gyakorlatok 

8 +1 9 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

8 +1 9 

Évfolyam összesen 32  36 

 

 

Szakiskola 11. évfolyam 

Angol nyelv:  
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Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nyelvtanulás célja 9 0 2 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? 1 0 1 

Én és a családom 4 0 4 

Az otthonom 3 0 3 

Barátaim 3 0 3 

Ruhatáram télen-nyáron 2 +1 3 

Eszem-iszom 3 +1 4 

Szabadidőmben 3 +1 4 

Válasszunk szakmát! 10 0 10 

Végre itt a nyár! 2 0 2 

Évfolyam összesen 33  36 

 

 

Szakiskola 11. évfolyam 

MATEMATIKA: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számtan, algebra 4 +1 5 

Gondolkodási módszerek, algoritmus, hal-

mazok, kombinatorika, valószínűség, sta-

tisztika 

10 +1 11 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algo-

ritmus 

10 +1 11 

A geometria alapjai 8 +1 9 

Évfolyam összesen 34  36 

 

 

Szakiskola 11. évfolyam 

Testnevelés:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Sportjátékok 40 0 40 
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Torna jellegű feladatok és táncos moz-

gásformák 

30 0 30 

Atlétikai jellegű feladatok 30 0 30 

Alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rek 

30 0 30 

Önvédelem és küzdősportok 20 0 20 

Egészségkultúra és prevenció 30 0 30 

Évfolyam összesen 180 0 180 

 

 

Szakiskola 11. évfolyam  

Osztályközösség építő program 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Globalizáció – lokalizáció  12 0 12 

Kaleidoszkóp  10 0 10 

Mit és miért tanultam az iskolában?  6 0 6 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a méré-

se  

8 0 8 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

Szakiskola 12. évfolyam 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 

(KOMA)nyelv és irodalom   

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és 

kommunikációs repertoár a gyakorlat-

ban 

 

8 +1 9 

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, 

stílusrétegek 

7 +1 8 

Szövegértés, szövegalkotás – retorikai 

gyakorlatok 

7 +1 8 
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Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

8 +1 9 

Évfolyam összesen 30  34 

 

Szakiskola 12. évfolyam 

Angol nyelv:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nyelvtanulás célja 9 0 9 

Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? 1 0 1 

Én és a családom 3 0 3 

Az otthonom 3 0 3 

Barátaim 3 0 3 

Ruhatáram télen-nyáron 2 +1 3 

Eszem-iszom 3 +1 4 

Szabadidőmben 3 +1 4 

Válasszunk szakmát! 10 0 10 

Végre itt a nyár! 2 0 2 

Évfolyam összesen 32  34 

 

Szakiskola 12. évfolyam 

Etika: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Az ítélőképesség, az erkölcsi 

és esztétikai érzék fejleszté-

se 

 

16 0 16 

Egyén, közösség, társadalom 10 0 10 

Aktuális társas helyzetek 8 0 8 

Évfolyam összesen 34  34 

 

 

Szakiskola 12. évfolyam 
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MATEMATIKA: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számtan, algebra 4 +1 5 

Gondolkodási módszerek, algoritmus, hal-

mazok, kombinatorika, valószínűség, sta-

tisztika 

9 +1 10 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algo-

ritmus 

9 +1 10 

A geometria alapjai 8 +1 9 

Évfolyam összesen 30  34 

 

 

Szakiskola 12. évfolyam 

Testnevelés:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Sportjátékok 30 0 30 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgás-

formák 

20 0 20 

Atlétikai jellegű feladatok 30 0 30 

Alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rek 

30 0 30 

Önvédelem és küzdősportok 20 0 20 

Egészségkultúra és prevenció 30 0 30 

Évfolyam összesen 160 0 160 

 

 

Szakiskola 12. évfolyam  

Osztályfőnöki: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Globalizáció – lokalizáció  10 0 10 

Kaleidoszkóp  8 0 8 
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Mit és miért tanultam az iskolában?  6 0 6 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a méré-

se  

8 0 8 

Évfolyam összesen 32  32 

 

 

9. évfolyam 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű kommunikációs ismeretek. A 

kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a kommunikációs helyzetnek 

megfelelő normákhoz. Hajlandóság az együttműködésre. 

Speciális szük-

ségletűek előze-

tes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A komplex mű-

veltség-területhez 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a kommunikáció verbális 

és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az üzenet kódolásának és dekódolásá-

nak gyakorlása. Az udvarias, köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igé-

nyének felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a társadalmi, valamint a 

tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek megkülönböztetése. A tö-

megkommunikáció csatornáinak és eszközeinek ismerete, a manipuláció felisme-

rése. Az online kommunikáció módjainak, írott és íratlan szabályainak megismeré-

se; az egyén felelősségének tudatosítása az internetes kommunikációban. 

Speciális szük-

ségletűek nevelé-

si-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 
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alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompeten- cia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A kommuniká-

ció alapmodellje, összetevőinek azonosítása, értelmezése. 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési mechaniz-

musai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték). 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a megértésben; a 

verbális és a nonverbális kommunikáció összhangja; dekódolás.  

A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. Generáci-

ós megértési nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl. szleng, réteg- 

és csoportnyelvek). 

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A kommuni-

káció sikere, a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a megértésben.  

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett a 

Facebookon, e-mailben és online csevegés közben.  

Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi 

játszmák. 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák érvé-

nyesülésének vizsgálata.  

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A társa-

dalmi kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A társadalmi kom-

munikáció egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. menetrend, betegtájé-

koztató, banki dokumentumok, álláshirdetések értelmezése). 

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és hatásmecha-

nizmusai.  

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem felkeltése, fenn-

tartása beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása. 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret: társa-

dalmi kommunikáció, tö-

megkommunikáció, cent-

rum-periféria. 

Természetismeret, mate-

matika: kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

gyakorlatok. 

Idegen nyelv: nonverbális 

kommunikáció, testbeszéd, 

eltérő szabályok különböző 

kultúrákban. 

 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/jellegzetessegek/kommunikacio-szintjei.html
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3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték, térközsza-

bályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, kommunikációs zavar, tö-

megkommunikáció, hír, vélemény, manipuláció, sajtó, netikett. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

http://www.sulinovadatbank.hu/
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Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, tudnak 

olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a helyzetnek 

megfelelő kommunikációs normákhoz. 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a hírt és 

a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az internetes kom-

munikáció veszélyeit és illemtanát. 

Speciális szükségletűek 

esetében a fejlesztés várt 

eredményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 

Előzetes tudás 

Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek működéséről, a 

tömegkommunikációról és a manipulációról. Ismeretek a vizuális kommuniká-

cióról, gyakorlat a képi nyelv elemzésében. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók eseté-

ben, a manipuláció felismerése. 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és alkalmazá-

sa. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének továbbfejleszté-

se. 

A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.  

Ismerkedés a zenei nyelvvel, és a nyelv zenéjének tanulmányozása. 

A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját gyakorlatban. 

Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak, szabályrendszerének 

megismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai 

szempontok; a divat, az öltözködés jelentéshordozó szerepe. 

Reklám, plakát, graffiti: meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés, mani-

puláció. 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és komp-

lex eszközei, meggyőzés, manipuláció. 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, ezek 

kipróbálása. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány sze-

repe, kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk megérté-

se. 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.  

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága.  

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a művészetekben. 

Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv egye-

temessége. 

 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció ak-

tuális műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. Gyakorlatok, 

szerepjáték. 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret: kom-

munikáció társadalmi és 

kulturális meghatározottsá-

gai. 

Természetismeret, mate-

matika: kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

feladatok. 

Idegen nyelv: a nem nyelvi 

jelek és a kontextus szere-

pe az idegen nyelvi kom-

munikációban. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, célközönség, 

színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, intonáció, beszédtempó, 

hivatalos kommunikáció. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

http://www.sulinovadatbank.hu/
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együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képesek az irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 

Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi művekről.  

A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket használó 

kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. Felismerik a durva ma-

nipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi eszköz felismerésére és alkalma-

zására. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv és a nyelvtan rendszere 

Előzetes tudás 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában tanultak. A 

helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A legalapvetőbb nyelvtani isme-

retek, a nyelvi elemek felismerése. Egyéni fejlesztési szükségletek felismeré-

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html
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se, a helyes beszéd és a helyes írás iránt kialakuló motiváció. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése,  kiegészítése. 

A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, megerősítése. A 

nyelvtani ismeretek hasznosságáról való meggyőződés kialakítása, megerő-

sítése. Az általános iskolában tanult leíró nyelvtani ismeretek felfrissítése, az 

alapvető hiányosságok pótlása feladatok megoldása során. A szóelemek és a 

szófajok, valamint a szintagmák felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. 

A teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. A helyesírás 

fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.  

A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.  

A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve ismétlése. A 

Társadalomismeret, ide-

gen nyelv, természetis-

meret, matematika: he-

lyesírás. 
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jelek típusai (ikon, index, szimbólum). 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.  

A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának haszna.  

Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  

A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, szótan, 

mondattan, szövegtan).  

Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. Hangtörvények. 

A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése, helyes-

írási feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe a beszéd-

ben. A hangok keletkezése, tiszta ejtés.  

A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok felismerése, 

szavak csoportosítása.  

Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a mon-

datalkotásban. Szóalkotó játékok.  

Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós és a 

jelzős szintagmákhoz kapcsolódva. 

A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása. 

Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák feltárására 

és egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének módjai, az önel-

lenőrzés eszközei. 

Idegen nyelv: a nyelvek 

egyedisége és rokonsá-

ga. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás, ösz-

szeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

http://www.sulinovadatbank.hu/
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5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési szükséglete-

iket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti motiváció, fejlődik az önel-

lenőrzés, az önálló tanulás képessége. A tanulók rendelkeznek a legalapve-

tőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik a nyelvi elemeket. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mondat – szöveg – jelentés 

Előzetes tudás Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése gyakorlati 

feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma gyakorlása. 

Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A jelentés-

tani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi nyelvben és a 

hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés. 

A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az egy-

nyelvű szótárak használatával. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A modali-

tás szerepe a közlő szándékának kifejezésében. Írásjelek. 

Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása gyakor-

lati feladatok során. Az összetett mondat típusainak megkülönböztetése, 

összetett mondatok alkotása szerkezeti modellek alapján. 

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés 

lehetséges módszerei. A szövegkohézió nyelvi elemei, lineáris kohézió 

(pl. névmások, toldalékok vizsgálata a szófajokról és a morfémákról tanul-

tak felidézésével). 

A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma, 

a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai viszonyá-

nak vizsgálata köznapi, irodalmi és saját szövegekben). 

Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-

művészet. A fonetikai eszközökkel való tudatos bánásmód gyakorlása. 

A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű, többjelen-

tésű, rokon értelmű, hangutánzó és hangfestő szavak felismerése, gyűj-

tése, csoportosítása. 

A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli kommunikáció 

változatosságában, pontosságában és választékosságában. Szókincsbő-

Társadalomismeret, ide-

gen nyelv, természetis-

meret, matematika: he-

lyesírás. 

Idegen nyelv: a szófajok 

ismeretének szerepe a 

nyelvtanulásban; szöveg-

értést segítő technikák. 
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vítő feladatok. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó és kérdő 

mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, hangalak, jelen-

tés, azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű, hangutánzó és 

hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, túlzás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

http://www.sulinovadatbank.hu/
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együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg tartalmá-

val kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és írásban. Képe-

sek a szövegben információkat keresni.  
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Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 

Előzetes tudás 

Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének felisme-

rése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel kapcsolatban. Törek-

vés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére írásban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a szöveg szó 

szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből információk visszake-

resése. A szöveg tartalmának összefoglalása, jegyzet és vázlat önálló készí-

tése. Az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban saját vélemény megfogal-

mazása szóban és írásban. Szövegalkotás során a különböző mondatfajták 

használata. A helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak (papírala-

pú és internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos bővítése. A 

szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A forrásellenőrzés 

szempontjainak megismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, szövegalkotási 

célok, hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás 

utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, típusai. 

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, szótárprogramok 

használata, internetes keresés, források ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret, ide-

gen nyelv, természetis-

meret, matematika: szö-

vegértést, szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, han-

gos és néma olvasás 

gyakorlása. 

 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 
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http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, szótár, 

szó szerinti jelentés, üzenet. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinovadatbank.hu/
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képesek különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 

vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az interne-

tes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. Ismerik a netikett 

alapvető szabályait és ezek alkalmazását.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. Információk keresé-

se a szövegben. A szöveg tartalmának összefoglalása, önálló jegyzet és 

vázlat készítése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a történet 

részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek variálhatóságának 

megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló elkészí-

tése. Különböző beszédműfajok meghatározása és megkülönböztetése. Kü-

lönböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet vari-

álhatósága, különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, cse-

lekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, 

befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, felszóla-

lás, hozzászólás, érvelés. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, csoport-

nyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret, ide-

gen nyelv, természetis-

meret, matematika: szö-

vegértést, szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, han-

gos és néma olvasás 

gyakorlása. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-
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veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, élménybe-

számoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, kiselőadás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

http://www.sulinovadatbank.hu/
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Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. Képesek 

történet írására előre meghatározott szempontrendszer segítségével. Tudnak 

vázlatot készíteni megadott szempontrendszer alapján. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Előzetes tudás 

A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek Petőfi 

Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi alkotásokról 

való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. Műnemek és 

műfajok felismerése. A magas és tömegkultúra különbségeinek felismerése. 

Az ízlés fogalmának megértése, a modern kommunikáció műfajainak megis-

merése. A művészeti ágak megkülönböztetése. A manipuláció működési 

mechanizmusának belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív 

valóságok szerepének belátása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint nyelv-

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 
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használat: az irodalmi szöveg felhívó jellege. 

Az irodalom mágikus jellege. 

Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 

Műnemek: epika, dráma, líra. 

Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 

Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 

Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 

A Nyugat c. folyóirat.  

Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, Spanyolnátha). 

Kortárs szerzők versei, szövegei. 

A krimi, sci-fi jellemzői, témái. 

Groteszk, egyperces novellák. 

(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Arany János, Móricz Zsigmond, 

Mikszáth Kálmán, Ady Endre, József Attila, Karinthy Frigyes, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy Lajos, Karafiáth Orsolya, 

Varró Dániel, Jónás Tamás, Szabó T. Anna.) 

Művészet/Média: 

A művészet fogalma, művészeti ágak. 

Ismerkedés a következő fogalmakkal: magas kultúra, tömegkultúra, 

kommersz, ízlés. 

Az írott sajtó műfajai. 

Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  

Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 

Társadalomismeret: tö-

megkultúra, média. 

Idegen nyelv: egysze-

rűbb, rövid irodalmi mű-

vek eredeti nyelven való 

olvasása. 

 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magas kultúra, tömegkul-

túra, fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, groteszk, ízlés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinovadatbank.hu/
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3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén 

Felismerik a helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák őket. Képe-

sek néhány alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány epikai műfajt, 

ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmakat. 

Speciális szükségletű-

ek esetében a fejlesz-

tés várt eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei 

Előzetes tudás 

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerése. Önálló 

szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi művekről. Az alapvető 

műnemek és műfajok jellemzőinek ismerete. A népköltészet, műköltészet, 

mese, elbeszélés fogalmak ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak isme-

rete és alkalmazása.  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html
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Művészfilmek és kommerszfilmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  

Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda. 

Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció, ismét-

lés, felsorolás, fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés, szimbó-

lum). 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

Dalszövegek, kortárs költészet, hangköltemények (pl. rap-szövegek, Lo-

vasi András, Kiss Tibor, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Marno János, 

Ladik Katalin). 

Novella, regény. (Pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. Kafka, B. 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret: 

társadalmi környezet, 

szubkultúrák. 

Idegen nyelv: egyszerű 

irodalmi szövegek és 

falfirkák idegen nyelven, 

az idegen nyelvű filmek 

megértése a képi nyelv 

elemeinek felismerésé-

vel. 
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Hrabal.) 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 

Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a szövegben. 

Hagyomány, kánon, történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban. (Pl. barlangrajzok, pompeji falfeliratok, 

egyiptomi sírok). Graffiti ma: művészet vagy kulturális környezetszennye-

zés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes adaptá-

ciói (pl. Superman, Batman, Pókember, Sin City, Amerika kapitány, 

Asterix stb.). 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (Pl. Chaplin, Stan 

és Pan, Buster Keaton). 

Film és irodalom kapcsolta – adaptáció vagy új műalkotás, remake-ek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 
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http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény, cselek-

mény, korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény, művészfilm, 

közönségfilm, adaptáció. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, ezeket 

képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, hogy szó-

ban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és törekszenek arra, 

hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek. 

A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg tudják 

határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik írásjel-

használatuk és olvasási készségük. 

A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex információk 

megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett tudásuk. Képesek stí-

lusváltásra hivatalos helyzetben. 

Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek ro-

kon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. Képesek szó-

ban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak legalább egy nyelvi 

szótárt használni. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

IDEGEN NYELV 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának fontos-

ságáról. 
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Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, meg-

oldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 

beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok sze-

repének hangsúlyozása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 

összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 

A Szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség 

rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: hivata-

los szövegek értelmezé-

se. 

Speciális szükségletűek 

fejlesztési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, 

jövevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális techno-

lógia szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, 

anyanyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, dif-

ferenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségletűek 

esetében javasolt peda-

gógiai eljárások, mód-

szerek, szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak sike-

resek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein szerzett 

tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy mi-

lyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek 

területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli 

interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfonto-

sabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figye-

lembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontos-

ságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismere-

teket önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák hasz-

nálata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 

célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világ-

ban játszott szerepéről. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerke-

dés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni 

célok megfogalmazása. 

A Szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megis-

merése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának nö-

velésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározá-

sa. A célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezé-

se, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonat-

kozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 

tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és viselke-

dés. 
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Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésterem-

tés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. 

UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST 

– „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; 

REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 

az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és kör-

nyezete életében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a szű-

kebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkörök 

anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges módjai a 

szűkebb/tágabb családon belül. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, 

lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc 

időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 

legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 

esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsoro-

lása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az 

adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, 

családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, egyének és 

közösségek szerepe a 

történelemben. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

konfliktusok ábrázolása 

az irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulaj-

donság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a „család témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívuma-

it/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési 

tárgyait, a mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 

kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemutatá-

sa. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, 

posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal leírá-

sa. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozá-

sa alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókör-

nyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A 

témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

(szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település kap-

csolata 

KOMA: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása 
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Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes az „otthon” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendszerét. 

Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni he-

lyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 

működésének szabályrendszerét. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex művelt-

ség-területhez kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok 

tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a ma-

gyarországi közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevé-

kenykedők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyama-

ta során barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a 

hosszú barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 

tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megne-

vezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hang-

anyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő 

hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 
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nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 

alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 

tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „barát-osztálytárs” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatá-

rozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatá-

suk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 

Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, 

női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat 

fogalmak. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi 

típus szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 

más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kom-

petencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.ht

ml 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruha-

darabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használa-

ta. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző élethelyzetek-

ben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, 

ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, 

illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értel-

mezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: iro-

dalmi és hétköznapi szö-

vegek értelmezése. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkár-

tyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros 

alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, ve-

szélyforrás, védekezés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „időjárás-öltözködés” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szöve-

gekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 

kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelme-

zése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az 

egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegsé-

gek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 

étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 

alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan 

zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 

asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 

amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 

módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzé-

se. Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető 

havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarket-

ben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szo-

kások, az egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldol-

gozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai ada-

tok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, posz-

ter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: táp-

lálkozás, emésztés, kivá-

lasztás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagér-

tékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyészté-

si, főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, 

élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társada-

lom, veszélyforrás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „élelmiszerek-étkezési szokások” témakörhöz kapcsolódó hal-

lott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és fel-

használására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdeké-

ben.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mon-

datban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szer-

kezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és elekt-

ronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 

utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 

annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 

elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen 

végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, 

kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi 

programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös 

programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán 

kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak aka-

dályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és idő-

tartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltétel-

rendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A kü-

lönböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-

formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és változatok 

– információ, szexualitás, 

az emberi élet szakaszai. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, 

aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem kar-

bantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyfor-

rás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szabadidő” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből a 

legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott 

kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi tel-

jesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 

vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, 

a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 

ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biz-

tonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 

beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; 

álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozá-

som, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 

hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetősége-

im ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kínál-

kozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 

munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az 

álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak 

ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű bemutat-

kozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és ho-

gyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg össze-

hasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott szak-

ma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni az 

adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb 

eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a kereseti lehetőségek, 

perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek. 

Matematika: 

százalékszámítás, hatvá-

nyozási ismeretek . 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmányok 

abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, életpálya-

építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, 

alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, 

vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gaz-

dálkodás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szakma világa” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatáro-

zott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! - projekttervek 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfogla-

lás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hó-

napokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, informá-

ciókérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 

reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 

jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 

partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 

stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Természetismeret: tér-

képhasználat, 

országismeret. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: infor-

mációforrások használa-

ta (prospektusok, ké-

pek), szövegalkotás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltődés, 

útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szelle-

mi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb 

és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének 

fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdeké-

ben az általa betartandó szabályokat.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

ETIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 
Egyéni és közösségi értékek felismerése, különbségtétel a jó és rossz, az igaz 

és hamis, valamint a szép és a rút között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A törvénytisztelő, türelmes magatartás, mások elfogadásának megalapozása.  

A saját értékek felismerése, és törekvés erősítése véleményének kulturált 

megfogalmazására. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptu-

lajdonságok felismerése, megnevezése. 

Követendő példaképek választása, 

Elítélendő magatartás felismerése. 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

 

Ismeretek: 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 

során. 

Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ősztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

 

Tanulói tevékenység: 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és megfogalmazása, 

önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az emberi 

kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit,  

öröm, szenvedés. 

 

 

Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Saját közösségek. 

A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Barátságok, kapcsolatok. 

Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuniká-

ció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. Le-

ány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 
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Ismeretek 

Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

társadalomban 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

 

Osztályfőnöki óra: má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-
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Ismeretek 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel szemben. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 
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TÁRSADALOMISMERET 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország Európában 

Előzetes tudás 
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és Magyarország térké-

pein. 

Speciális szük-

ségletűek előze-

tes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A komplex mű-

veltség-területhez 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai ismeretek szerzése. Gya-

korlottság növelése különböző információforrások használatában. 

Speciális szük-

ségletűek nevelé-

si-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország földrajzi elhelyezkedése, az Európai Unió országai, tájéko-

zódás Magyarország és Európa térképein, saját településének elhelyezé-

se a térképeken. 

Az EU, Magyarország, Budapest, az adott település, iskola elhelyezkedé-

Természetismeret: 

térképhasználat. 

Matematika: 
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se térben – falitérképeken, internetes térképeken (google maps, google 

earth). Magyarország szomszédai, Magyarország megyéi és úthálózata, 

azonosítás térképeken. 

A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, államha-

tárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen. 

Távolságok becslése és számítása térképeken, események, jelenségek 

topográfiai helyének megmutatása térképen. Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének elhelyezése vaktérképen. Internetes térké-

pek használata. Táblázatok értelmezése, adatok kikeresése, összefüggé-

sek megfogalmazása. 

mennyiségek összehason-

lítása. 

Idegen nyelv: földrajzi ne-

vek; idegen nyelvű honla-

pok, alkalmazások. 

Osztályközösségépítés: 

ismeretek Magyarország-

ról, az EU-ról. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-Európa, Eu-

rópai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, demokratikus be-

rendezkedés, úthálózat, infrastruktúra. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-
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lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhe-

lyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati 

intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszkö-

zeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értéke-

ket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás szemé-

lyes és társadalmi szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonsá-

gaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek 

az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, 

politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségletűek 

esetében a fejlesztés várt 

eredményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egyén szerepe a történelemben – A magyar történelem kiemelkedő alakjai 

– Világhírű magyar tudósok, művészek és sportolók 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések megfogalma-

zása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatóru-

góira. Az emberi (történelmi) cselekvés és annak következménye közötti kap-

csolat felismerésének gyakorlása konkrét példákon. 

A kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megismerése révén az egyén 

szerepének és felelősségének súlyának megbecsülése. Az egyéni felelősség-

érzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a közösségért. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életutak, életművek megismerése. 

Az egyén szerepe a történelem, a nemzet sorsának alakításában; hősies-

ség, felelősség, célok és eredmények. 

I. Szent István, II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Deák Ferenc, Bar-

tók Béla, Szent-Györgyi Albert, Puskás Ferenc, Papp László életútja, 

tevékenysége, teljesítménye, hatása. 

Az egyén, a társadalom és az adott kor összefüggéseinek vizsgálata 

konkrét példákon. 

A tehetség és siker összefüggésének felismerése. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és 

irodalom: a személyiség 

szerepe, magyar művé-

szek. 

Testnevelés: 

sportteljesítmények. 

Osztályközösségépítés: 

felelősségvállalás, társa-

dalmi és közösségi szere-

pek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Egyéniség, államférfi, politikus, Nobel-díj, tehetség, teljesítmény, népszerűség, 

ismertség, karrier, társadalmi mobilitás, értékteremtés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyezke-

dését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézménye-

ket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes legyen 

értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a tanulást, 

és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi szükséges-

ségét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságaival, 

ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az ismerete 

nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti 

folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tudás és az iskola szerepe a társadalomban 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az iskola, a tanulás szerepének felismerése. Az emberiség tudásának gaz-

dagodási folyamatának bemutatása. A tanulás és az iskola (a tankötelezett-

ség) értelmezése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás eredményessége, a tanulás hiányának következményei –

tapasztalatok megvitatása, érvek ütköztetése. 

Az emberi tudás – mesterségek, tudományok rendszere –kialakulásának 

Osztályközösségépítés: 

iskola, tanulás, a tudás 

szerepe. 



  

432 

megismerése konkrét példák során. A tanulás fontossága, egyéni és kö-

zösségi haszna. 

Az iskola társadalmi szerepe, célja – elképzelések, vélemények ütközte-

tése. 

A tudás fogalmának átalakulása, az egész életen át tartó tanulás szüksé-

gessége. 

A tudományos-technológiai fejlődés hatásai – példák gyűjtése, összeha-

sonlítás, értékelés. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

 Egész életen át tartó tanulás, tudomány, iskolarendszer, iskolatípus, tanköte-

lezettség, információ, információforrás, tudás, információs társadalom, tudás-

alapú társadalom, tapasztalati és elméleti tudás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-
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kaformák* 
veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyez-

kedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézmé-

nyeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes 

legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a 

tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi 

szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyén és társadalom 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A közösségek és az egyének sokféle kapcsolatrendszerének bemutatása. A 

társadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése, ennek problémáinak, 

konfliktusainak felismerése, a konfliktuskezelés gyakorlása, vitakultúra fej-

lesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  
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Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az emberi kultúra jellegzetességei, sokfélesége, gazdagsága. 

A társadalmi szintű egyéni és csoportérdekek érvényesítése –ellentétek, 

konfliktusok felismerése, megoldási módok keresése. 

Férfi és női szerepek a társadalomban, munka- és feladatmegosztás, 

együttműködés és rivalizálás, emancipáció, matriarchális és patriarchális 

társadalmak. 

A szabadidő a történelemben – egyéni és társadalmi összefüggései; in-

formációgyűjtés, összehasonlítás, rendszerezés, véleményalkotás. Eset-

megbeszélések, elemzések, mindennapi élethelyzetek elbeszélése, elját-

szása. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és iroda-

lom: vita, érvelés. 

Osztályközösségépítés: 

vitakultúra, konfliktuske-

zelés, szabadidős tevé-

kenységek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Kultúra, emancipáció, matriarchális, patriarchális társadalom, párt, érdekvéde-

lem, érdekérvényesítés, multikultúra, munkakultúra, fizikai és szellemi munka. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyez-

kedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézmé-

nyeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes 

legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a 

tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi 

szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Média és társadalom 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A médiaműfajok közötti különbségek, illetve az egyes médiumok műsorstruk-

túrájának megismerése. 

A média társadalmi szerepének és működésének feltárása. 

A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, tudatos választás ké-

pességének fejlesztése személyes élményekre építő képességfejlesztő mód-

szerekkel. 

A mozgókép szövegértési fejlesztése a tevékenységközpontú, kreatív média-

pedagógia eszközeivel. 

A kereskedelmi kommunikációval, a reklámozással kapcsolatos megfontolt 

tudatos fogyasztói szerep kialakítása. 
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Az online kommunikációban való tudatos és kreatív részvétel. 

Az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek 

elkerülésével kapcsolatos ismeretek tudatosítása. 

A közösségi tartalmak előállításához kapcsolódó etikai szabályok elsajátítása, 

a felelősség, a tájékozottság fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tömegmédia világa: a nyomtatott, az elektronikus és a digitális média. 

A média társadalmi, gazdasági, politikai funkciói, eszközei, jellegzetessé-

gei. Kultúra és szórakoztatás, a médiafogyasztás. 

A média különféle funkcióinak azonosítása, előnyeinek és hátrányainak 

felismerése. 

Az aktuális televíziós nézettségi adatok elemzése, értelmezése. 

A filmes hatáseszközök és a filmalkotási folyamat feladatmegosztásainak 

megismerése, az alkotói folyamat mint munka. A filmbefogadás műkö-

désmódjára történő reflexió. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és 

irodalom: médiával kap-

csolatos ismeretek, szö-

vegértés. 

Osztályközösségépítés: 

szabadidős tevékenysé-

gek, fogyasztói szokások, 

magatartásformák. 
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Tanulási és szórakozási lehetőségek, hasznos dolgok és veszélyek – 

tv, internet, a biztonságos internethasználat szempontjainak 

tudatosítása. 

A médiaszövegek befogadásának tanulmányozása, a közönség médiafo-

gyasztási szokásainak kritikus megfigyelésére alapozott tudatos mű- és 

műsorválasztás. 

A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása konk-

rét példákban. 

Az életkori sajátságoknak és az elvárható tájékozottságnak megfelelő 

érvkészlettel és példákkal alátámasztott vita a média társadalmi szerepé-

ről, működésmódjáról, pl. a médiahasználattal kapcsolatos függőségekről, 

a médiafinanszírozással összefüggő kérdésekről, a médiabefolyásolásról, 

manipulációról, a saját tartalmak közzétételéről, az erkölcsi és jogi nor-

mák alkalmazásáról. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Média, médium, tömegmédia, tömegkommunikáció, az „újmédia”, sajtóműfaj, 

nézettségi adat, műsorstruktúra, célközönség, plán, vágás, jelenet, storyboard 

(képes forgatókönyv), forgatás, utómunka, manipuláció, médiahack. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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rek, szervezési- és 

munkaformák 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 
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gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyez-

kedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézmé-

nyeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes 

legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a 

tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi 

szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Intézményeink működése 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Hivatalos és magánügyek megkülönböztetése. 

Országos intézmények – országgyűlés, kormány, minisztériumok, bíróságok, 

adóhivatal – feladatainak, működésének megismerése. 

Helyi intézmények – önkormányzat, polgármesteri hivatal, az egészségügyi, 

az oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények –áttekintése. Ügyintézés a 

gyakorlatban – hasznos tudnivalók, a helyi adottságok, körülmények, kom-

munikáció és asszertív viselkedés. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A modern polgári állam funkciói, intézményei. 

A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás. 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

Az önkormányzat intézményei. 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés gyakorlá-

sa. 

Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, 

magatartásminták elemzése, értékelése. 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és 

irodalom: szóbeli és írás-

beli szövegalkotás, hiva-

talos stílus. 

Osztályközösségépítés: 

a helyzetnek megfelelő 

magatartás. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány – 

alaptörvény. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyez-

kedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézmé-

nyeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes 

legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a 

tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi 

szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen képekben és szövegekben 

Előzetes tudás 

Az európai és magyar történelem alapvető eseményeinek (idő, történet) (pl. 

honfoglalás, 1848/49-es szabadságharc) és az eseményekben részt vevő 

kiemelkedő személyiségek ismerete. 
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Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A történelmi megismerés módjainak, forrásainak, eszközeinek megismerése 

konkrét példákon. 

Az európai és magyar történelem kiemelkedő eseményeinek megismerése, 

ahogy a műalkotások láttatják (festmények, szobrok, épületek stb.). 

Stílus és tartalom összefüggéseinek felismerése konkrét példákban. 

Makro- és mikrotörténelem kapcsolódásának megmutatása források vizsgála-

tával. 

A filmnek mint a történelmi események láttatójának bemutatása . 

Gyakorlottság növelése különböző információhordozók, források használatá-

ban adott szempontok betartásával. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Írott és tárgyi források, forrástípusok megismerése, a szerzők/alkotók 

nézőpontjának azonosítása, alapvető tartalmi elemek felismerése szöve-

gekben, képeken, filmekben. 

Természetismeret: 

tájékozódás a 
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A történelemi események és a család- és helytörténet kapcsolatainak a 

felismerése, speciális források (pl. oral history –elbeszélt történelem, tele-

pülés- és földrajzi nevek) megismerése. 

Filmelemzés alapjainak az ismerete (kép, hang, szöveg, vizualitás, ren-

dezői szándék, befogadás-történet), filmelemzés – a történelmi tények 

tükrében (pl. 80 huszár, Trója). 

Az európai és magyarországi forradalmak alapvető eseményei (1848/49, 

1956). 

A forradalmakhoz kapcsolódó írott források elemzése (újság, irodalmi 

jellegű szövegek stb.). 

A történelmi/társadalmi konfliktusok okainak felismerése, a konfliktust 

lezáró folyamatok értelmezése (forradalmak a történelemben: az 1956-os 

forradalom eseménytörténete –képekben, a diktatúrák és a személyi kul-

tusz természete). 

Ismeretszerzés különböző típusú dokumentumokból – újság, plakát, 

röpirat és irodalmi alkotások elemzése. 

térképen. 

Matematika: adatok 

értelmezése. 

Idegen nyelv: földrajzi 

és személynevek. 

Osztályközösségépítés: 

a személyiség 

szerepe, 

információforrások hasz-

nálata. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Írott és íratlan forrás, forrástípus, makro- és mikrotörténelem, forradalom, dik-

tatúra, személyi kultusz, demokrácia, konfliktus, kompromisszum, médium, 

újság, plakát, napló, memoár. 
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Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyez-

kedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézmé-

nyeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes 

legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a 

tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi 

szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen képekben és szövegekben 

Előzetes tudás 

A 9. évfolyamon tanultak ismerete. Különbségek és azonosságok felismerése 

a társadalomban (vagyoni helyzet, iskolázottság, foglalkozások). Szokások, 

ünnepek a családban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A jelen társadalom és gazdaság jellegzetes vonásai a történelmi tapasztala-

tok tükrében, térben és időben – alapvető tájékozottság szerzése, az eliga-

zodáshoz szükséges összefüggések, kapcsolatok felismerése a konkrét je-

lenségekben, témákban. 

Gyakorlottság növelése az információhordozók használatában. 

Az együttműködés, a vitakultúra fejlesztése. 

A munkaerőpiac alapvető fogalmainak, szerepének, szereplőinek, szabályai-

nak megismerése a modern társadalomban (a rabszolgapiactól a munkaköz-

vetítőkig – a munkaerőpiac változásai a történelemben). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemek és szerepek a történelemben a jelen társadalmában. 

A társadalmi rétegződés okai, integráció és szegregáció. 

A társadalmi mobilizáció – nyílt és zárt társadalmak most és a múltban. 

Nők és férfiak a társadalomban. 

A „vállalkozó” történelmi típusai – térben és időben (hajósok, bankárok, 

konkvisztádorok, újítók és gondolkodók, tudósok). 

A társadalom és a földrajz, települések; tér és társadalom változásai 

a történelemben. Kultúrák tájban és időben, térben. 

Szokások, hagyományok: családi, vallási és társadalmi ünnepek. 

Az ünnepek szerepe a társadalomban és a családban (rítusok, kultuszok, 

jeles napok). 

Hit, vallások, egyházak. Vallások és kultúrák, világvallásoktól a szektákig. 

A feldolgozás módjának közös meghatározása, részvétel a kivitelezés-

ben. 

Természetismeret: 

tudósok, felfedezők. 

Matematika: adatok 

értelmezése. 

Idegen nyelv: földrajzi 

nevek, személynevek. 

Osztályközösségépítés: 

munkavállalás; 

család; vallási 

közösségek. 
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A munkaerőpiac működésének elveinek, szabályainak megismerése, 

gyakorlati ismeretek szerzése a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Társadalmi rétegződés, társadalmi mobilizáció, integráció, szegregáció, asz-

szimiláció, nemi szerep; vallás, egyház, fundamentalizmus, reformáció, szek-

ta, kereszténység, iszlám, buddhizmus, sintoizmus, munkaerőpiac, munkavál-

laló, munkanélküli, munkanélküliség, foglalkoztathatóság. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyez-

kedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézmé-

nyeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes 

legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a 

tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi 
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szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás 

A 9. évfolyamon tanultak ismerete. Különbségek és azonosságok felismerése 

a társadalomban (vagyoni helyzet, iskolázottság, foglalkozások). Szokások, 

ünnepek a családban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A jelen társadalom és gazdaság jellegzetes vonásai a történelmi tapasztala-

tok tükrében, térben és időben – alapvető tájékozottság szerzése, az eliga-

zodáshoz szükséges összefüggések, kapcsolatok felismerése a konkrét je-

lenségekben, témákban. 

Gyakorlottság növelése az információhordozók használatában. 

Az együttműködés, a vitakultúra fejlesztése. 

A munkaerőpiac alapvető fogalmainak, szerepének, szereplőinek, szabályai-

nak megismerése a modern társadalomban (a rabszolgapiactól a munkaköz-

vetítőkig – a munkaerőpiac változásai a történelemben). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 
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Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemek és szerepek a történelemben a jelen társadalmában. 

A társadalmi rétegződés okai, integráció és szegregáció. 

A társadalmi mobilizáció – nyílt és zárt társadalmak most és a múltban. 

Nők és férfiak a társadalomban. 

A „vállalkozó” történelmi típusai – térben és időben (hajósok, bankárok, 

konkvisztádorok, újítók és gondolkodók, tudósok). 

A társadalom és a földrajz, települések; tér és társadalom változásai 

a történelemben. Kultúrák tájban és időben, térben. 

Szokások, hagyományok: családi, vallási és társadalmi ünnepek. 

Az ünnepek szerepe a társadalomban és a családban (rítusok, kultuszok, 

jeles napok). 

Hit, vallások, egyházak. Vallások és kultúrák, világvallásoktól a szektákig. 

A feldolgozás módjának közös meghatározása, részvétel a kivitelezés-

ben. 

A munkaerőpiac működésének elveinek, szabályainak megismerése, 

gyakorlati ismeretek szerzése a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

Természetismeret: 

tudósok, felfedezők. 

Matematika: adatok ér-

telmezése. 

Idegen nyelv: földrajzi 

nevek, személynevek. 

Osztályközösségépítés: 

munkavállalás; család; 

vallási közösségek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Társadalmi rétegződés, társadalmi mobilizáció, integráció, szegregáció, asz-

szimiláció, nemi szerep; vallás, egyház, fundamentalizmus, reformáció, szek-

ta, kereszténység, iszlám, buddhizmus, sintoizmus, munkaerőpiac, munkavál-

laló, munkanélküli, munkanélküliség, foglalkoztathatóság. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhelyez-

kedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati intézmé-

nyeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit. Képes 

legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a tudást, a 

tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és társadalmi 

szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és az iskola 

Előzetes tudás 
Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, számolás, 

szövegértés). 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az előzetes tudás (kompetenciák) felmérése. 

A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút szempontjá-

ból. 

Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása.  

Az önismeret fejlesztése. 

A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és egyéb közös-

ségekben. 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepének erő-

sítése. 

A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése, gyakorolta-

tása és/vagy fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felmérő feladatlap szöveges és nem szövegalapú (ábra, grafikon stb.) 

feladatainak megoldása. 

Eligazodás a különféle típusú szövegekben, törekvés az értő olvasásra, 

az olvasottak, látottak értelmezésének kísérlete. 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontosságának felismerése. 

A tanulással kapcsolatos technikák és módszerek fontosságának felisme-

rése a tanulás hatékonysága és eredményessége érdekében. 

Az önmagáról alkotott kép (tanulói önkép) és az önmagáról közvetített 

kép közötti különbség jelentőségének tudatosulása. 

Alapvető tanulási technikák megismerése, gyakorlása. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: szö-

vegértés. 

Matematika: grafikonok 

értelmezése. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti prog-

ramokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az iskolában és a társadalom-

ban 

Előzetes tudás 
Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok felhasználha-

tó elemei. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása.  

A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai egyének és közösségek 

életére. 

Közösségek kapcsolati háló(zata)inak megismerése. 

Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása. 

Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik felmérése. 

Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család és a társa-

dalom életében. 

Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és nem „fontos” dolgok 

megkülönböztetése. 

A tudatos vásárlói attitűd megalapozása. 

Reklámkezelési stratégiák megismerése, kritikus gondolkodás erősítése. 

A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A családi hagyományok szerepének és fontosságának felismerése, a 

család múltjának és az ott keletkezett értékeknek az ismerete. 

A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a társada-

lom szempontjából. 

A történelmi példaképek mintaadó szerepének felismerése az egyén és a 

társadalom szempontjából konkrét példák alapján. 

Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjeinek és típusainak ismerete. 

Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése. 

A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a tudatos vá-

sárlói szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem? 

Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a segélyek 

világa – alapvető ismeretek elsajátítása, információkeresés. 

Társadalomismeret: 

egyének és közösségek 

szerepe a történelemben. 

Kommunikáció –  

magyar nyelv és iroda-

lom: 

konfliktusok ábrázolása 

az irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 



  

463 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás, fog-

lalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti prog-

ramokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés szabályai 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok hasznosítása  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok megismerése, tájéko-

zódás, eligazodás. 

A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése életünkben, az 

egészséges életmód iránti igény felkeltése. 

Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói munkaterhek 

figyelembe vétele. 

Írott és íratlan szabályok megismerése, igény felkeltése a betartásukra, hasz-

nuk, értelmük belátása. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eligazodás a mindennapokban történő tájékozódáshoz nélkülözhetetlen 

dokumentumokban – értelmezés, megkeresésük, használatuk gyakorlása 

(menetrendek, használati utasítások stb.). 

Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának belátása, 

lehetséges módszerek, tényezők gyűjtése (környezet, táplálkozás, moz-

gás stb. szerepe). 

Iskola és szabadidő – időterv készítése. 

A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és íratlan) szabályo-

zók (törvények, normák, erkölcsi alapvetések) ismerete, törekvés a betar-

tásukra a közös munka során. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: iro-

dalmi és hétköznapi szö-

vegek értelmezése. 

Társadalomismeret: 

törvény és jog szerepe a 

történelemben. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, norma, erkölcs. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti prog-

ramokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. fej-

lesztése (pl. kommunikációs, szociális kompetenciák). 

A tanulók teljesítményének a mérése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a 

projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: 

a projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 



  

474 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti progra-

mokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

TERMÉSZETISMERET 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének bemutatá-

sa. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös megbe-

szélése.  

Lehetséges változatok: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen 

fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt 

meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés, tömegmé-

rés. 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és tudomá-

nyos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív mint szi-

vattyú) használatára. Modell és makett különbsége. (pl. emberi szív) – mi 

érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. Eltérő model-

lek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások), szempont-

függőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 

kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a hétköz-

napokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban (meteorológiai 

hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma 

kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: Az 

ember eltérő megjelení-

tései. Filmes műfajok 

(dokumentum- és mű-

vészfilm). Érvelés. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-
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veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, szimulá-

ció, makett. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű megfigye-

lés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse a számszerű-

ség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni mért adatokat. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, sebesség, a 

kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők ismerete, 

használatuk gyakoroltatása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a földrajzi 

hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos jelenség kü-

lönböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és biológiai ismere-

tek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megismerése 

(égtájak, égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módsze-

re. A hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének megha-

tározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének össze-

vetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás mértékegységeinek 

használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata 

mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a 

szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás 

fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

Lehetséges változatok: 

Kémiai reakciók gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a katalizáto-

roktól. 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a Nap na-

ponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: vetü-

let, nézet, perspektíva a 

művészetekben. 

Osztályközösség-építés: 

jeles napok. 
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Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai 

mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és 

az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a 

csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és 

kvantitatív alkalmazása. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, tematikus 

térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, évszak, 

év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögsebesség, cent-

ripetális gyorsulás, reakciósebesség, katalizátor. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a térbeli 

tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon tájékozódni térképe-

ken.  

Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon kapcsolatot 

a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti kapcsolatrendszert. 

Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő összefüggését. Ismerje az em-

beri szervezet működésének mechanikai hátterét. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandóság és a 

változás oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös jellemzői-

nek felfedezése. Alapfogalmak megalapozása (természettudományos meg-

ismerés, kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkal-

mazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a 

tapadási, csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.  

A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

Lehetséges változatok: 

A lendület-megmaradás felismerése a mindennapokban: – rakétameghaj-

tás. 

Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.  

Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

Társadalomismeret: tu-

dósok és koruk. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom:  

irodalom és művészetek 

a tudományban – tudo-

mány az irodalomban és 

művészetekben. 

 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási 

erő, tömegvonzás, súly. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Találjon kapcsolatot a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat 

közötti kapcsolatrendszert. Értse az energia, a munka, a hatásfok és a 

hő összefüggését. Ismerje az emberi szervezet működésének me-

chanikai hátterét. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról.  

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések értelme-
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zése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi gazdálko-

dás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése néhány fontos hazai 

példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az érdeklődés fel-

keltése a környezettudatosság iránt. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a nap-

sugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartal-

ma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása. Példák a 

gazdálkodás és a természeti környezet közti összefüggésekre. A halmaz-

állapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála alap-

pontjai, az olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.  

Az gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-törvények) kvalitatív isme-

rete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-skála kapcsolatának 

Társadalomismeret: Tör-

téneti ökológia. Önellátó 

és fogyasztói társadalom. 
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ismerete. 

Lehetséges változatok: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. (Pl. 

Alföld: tölgyesek, szikesek, homoki gyepek, ligeterdők; középhegység: 

tölgyesek, bükkösök, sziklagyepek; magashegységek: lucosok, 

törpefenyves, hegyi rét; lápok). 

A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, erdőirtások, bányá-

szat, folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, vízvezeték, mo-

nokultúrák, kemikáliák, természetvédelmi területek, biogazdálkodás. 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái. 

Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Sziklagyepek: természetvédelmi érték. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás). 

Az gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete és 

alkalmazása.  

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, 

az Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés feltét-

eleinek megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák. 

Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztörvény, zárt 

rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, halmazállapot, olvadás-

pont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, dér, eső, 

köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, szikes, ligeterdő, monokultúra, 

talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, kölcsönhatás, állapot, 

változás, egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi hal-

maztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek fizi-

kai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodá-

sával. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai energi-

afajták, energia-megmaradás, rendszer). A munka és az energia kapcsolatá-

nak tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok megkülönbözteté-

se konkrét példákban. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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fejlesztési céljai* 

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi 

alkalmazása.  

Lehetséges változatok: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka összefüggé-

seinek alkalmazása. 

Az energia-megmaradás tényének, valamint a termodinamika első főté-

telének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os ha-

tásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

Társadalomismeret: gaz-

daságföldrajz. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-
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telményei* 

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, változás, 

rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  

Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának 

elektromos hatását.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája 

Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás mértékegy-

ségei. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. 

Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek meg-

értése. Az egészséget veszélyeztető tényezők megismertetése, az egészsé-

ges életmódra való törekvés erősítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

A mozgás és légzés mechanikájának megismerése. A szív és az erek 

mechanikájának megismerése. Alapvető egészségvédelmi ismeretek 

elsajátítása. 

Lehetséges változatok: 

Az emelő-elv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok példá-

ján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az izomműködés 

lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés haté-

konyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező 

reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés hatására 

(kiscsoportos feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, do-

hányzás, szmog, TBC). 

A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a nyirok, az 

erek szerepe.  

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és meg-

őrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus). 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom;: az 

emberi test ábrázolásai. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-
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telményei* 

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere, 

légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati 

tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 



  

498 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, össze-

függését egészségünkkel. Magyarázza az élőlények egymásra utalt-

ságát. Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás 

és vezérlés segítségével. Értse az alkalmazkodás szerepét az egyéni 

és társas viselkedésben. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és moleku-

la, szerkezeti képlet. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. Arányokat fenntartó és 

felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, arány és 

biológiai funkció összekapcsolása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  
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Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend fölis-

merése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány módsze-

rének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati fontosságának 

megismerése konkrét példákon. 

Lehetséges változatok: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és tükör-

szimmetrikus (ember) lények. 

A férfi, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység jel-

lemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az 

iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): hi-

ánybetegségek, fény, víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi egy-

ség (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, folya-

dékkristályos kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, tartósítósze-

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: disz-

szonancia, (a)szimmetria, 

kompozíció.  

Matematika: százalék-

számítás, egyenes ará-

nyosság. 

Társadalomismeret; osz-

tályközösség-építés: a 

fogyasztói társadalom 

kialakulása, gazdasági 

alapjai (fosszilis energia-

hordozók használata). 
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rek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, 

fűtés, vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etilalkohol, 

aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban (szőlőcu-

kor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak, fe-

hérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben. Az 

óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. Mérgezések és következmé-

nyeik. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, felü-

letaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén, karbon-

sav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető ará-

nyokat, ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati kap-

csolatrendszere, az információ terjedésének lehetséges módjainak leírása az 

elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb ismeretek szerzése a 

bennünket körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az elektromágneses 

hullámon alapuló eszközökről. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. 

Lehetséges változatok: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség gyakorla-

ti/természetbeni megjelenési formáira, alapvető összefüggések felismeré-

se.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök ösz-

szeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív összefüggései-

nek alkalmazása, különböző elektromos eszközök teljesítményének ösz-

szehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni megje-

lenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a gyakor-

lati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: mikrohullá-

mú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

Társadalomismeret: felvi-

lágosodás, felfedezések, 

társadalmi hálózatok. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulomb-

törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram, elektro-

mos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, elektromágneses indukció, 

dinamó, transzformátor, elektromágneses hullám. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  

Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának 

elektromos hatását.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A légzés 

funkciója. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az emberi szervezet-

ben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél:  

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az 

élővilágban és az emberi szervezetben. 

Anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

Lehetséges változatok: 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, élős-

ködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe, 

hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az 

alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).  

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak 

(homeosztázis) megőrzése. 

Osztályközösség-építés: 

Etikett, társas viselkedés. 

Egészséges életmód. 

Nemek, testképek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  



  

508 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vérplazma, 

visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, össze-

függését egészségünkkel. Magyarázza az élőlények egymásra utalt-

ságát. Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás 

és vezérlés segítségével. Értse az alkalmazkodás szerepét az egyéni 

és társas viselkedésben. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Előzetes tudás Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, normálalak. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az 

állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában 

bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással kap-

csolatos felelősségtudat erősítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az atom-

energia ismerete. 

Lehetséges változatok: 

Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét jelenségeken ke-

resztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, hatásá-

nak megismerése az élő szervezetre. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi lehe-

tőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Társadalomismeret: hi-

degháború. 

Osztályközösség-építés: 

fenntarthatóság, atom-

energia. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-
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séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak 
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádióaktivitás, 

atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron helyét 

és szerepét az atomon belül. Legyen tisztában a radioaktivitás okával és élet-

tani hatásával. Legyen tisztában az atomenergia felszabadulásának módjaival 

és lehetőségeivel, környezeti hatásaival. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák csoportban élő 

állatokra. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, kölcsön-

hatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező szervezet működése-

inek bemutatása. A tanulás mint a környezethez való alkalmazkodás megis-

mertetése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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fejlesztési céljai* 

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az azt fenyegető főbb 

hatások áttekintése az emberi szervezet szintjén és a társas kapcsola-

tokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az emberi szerve-

zetben. 

Lehetséges változatok: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), 

a testméretet megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet szabályozása. 

Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás). 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, gyógy-

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom: Érzel-

mek ábrázolása, kifejezé-

se; verbális és non-

verbális kommunikáció. 

Haza- és családszeretet, 

magány, vallás, lázadás 

stb. egyes irodalmi mű-

vekben.  

Társadalomismeret: az 

egyéni és csoportos ag-

resszió példái. Csoport-

normák. 

Osztályközösség-építés: 

társas együttélés, devi-

anciák. 
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szerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult viselkedé-

seiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, reklámok, függősé-

get okozó hatások, értelemadás.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás, reflexív, vegetatív 

központ, tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba-

szerencse, bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, öröklött gát-

lás, hierarchia, agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse 

el öröklött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a geneti-

kai információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú vál-

tozásairól (egyedfejlődés) és zavarairól. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény esetén, 

a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a mindennapokban.  

 A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  



  

518 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

A fény tulajdonságainak áttekintése. 

Lehetséges változatok: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív szabá-

lyainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata 

és gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének követ-

kezményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” meg-

jelenési formái. 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: színek 

és fények a művészetek-

ben. 

 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  
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3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, fénysebesség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az 

Univerzumban. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai 

Előzetes tudás A férfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A szexualitás 

genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az egészségmegőrzés 

szempontjából. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél:  

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés 

és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. 

A genetika és a szexualitás egészségügyi vonatkozásai. A genetikai in-

formáció megváltozásának lehetséges következményei. 

Matematika: valószínű-

ség, gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; osz-

tályközösség-építés: 
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Lehetséges változatok: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).  

Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet szerepe. 

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az 

ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és szabá-

lyozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a cse-

csemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Szexualitás, családi élet. 

Identitás. Öregedés és 

halál, idős generáció. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív (elnyomott) 

jelleg, mutáció, mutagén és rákkeltő (karcinogén) hatás, ivarsejt, ivarszerv, 

petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, megtermékenyülés, tüszőhormon, 

sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse el örök-

lött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai információ-

ról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú változásairól (egyedfejlő-

dés) és zavarairól. 

Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a 

családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 

Az ember társas viselkedése 

Előzetes tudás 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és agresz-

szió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, bolygómozgás, 

tömegvonzás, kör, ellipszis 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, összefüggések ész-

revétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a külön-

böző léptékű folyamatok megismerése során. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-



  

525 

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani és 

biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai jellemző-

jének megfogalmazása. 

Lehetséges változatok: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. 

Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi égboltról, 

valamint két-két jellemző csillagkép ismerete az északi és a déli félteké-

ről. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka, 

következményei. 

A jégkorszakok nyomai. 

Hegységképződés és pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. 

Társadalomismeret; osz-

tályközösség-építés; 

kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: A ha-

ladás-eszme különböző 

korokban; az ideológiák 

mint a hatalmi rendszer 

alátámasztói. 

A járványok és a háziasí-

tás történelemformáló 

szerepe. 

Önzetlenség emberi pél-

dái (irodalom, történe-

lem). 

Szokások, divat. 

Szabálykövetés és sza-

bályszegés példái az 

irodalomban és a történe-

lemben. 

Tömegek viselkedését 
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Az evolúció darwini leírása. 

Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és, anatómiai érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. Ellenálló 

kórokozók terjedése. 

A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való alkalmazá-

sának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 

A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és 

szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az 

eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

leíró irodalmi példák. 

 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, Univer-

zum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, közös ős 

(leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, önzetlenség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Magyarázza az élőlények egymásra utaltságát. Magyarázza a biológiai rend-

szerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés segítségével. Értse az alkal-

mazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Előzetes tudás Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-medencében. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elem-

zésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érvelés, bizonyí-

tás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása, az 

ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősíté-

sével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők 

testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés kialakítása 

az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartások-

ban és kisközösségekben. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének 

elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány lehetséges 

megoldási módszer értékelése.  

Lehetséges változatok: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az 

anyag és energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, 

fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító civili-

zációk és a természeti környezettel összhangban maradó gazdálkodási 

formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése 

és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, 

megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a biológiai sokféleség vé-

delme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi környezeti probléma felis-

merése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Társadalomismeret; osz-

tályközösség-építés: Jár-

ványok, sivatagosodás, 

szikesedés, túlnépese-

dés, erdőirtások, bányá-

szat, folyószabályozások 

következményei. 

Természetvédelem: va-

dasparkok, nemzeti par-

kok. Nemzetközi szerző-

dések. 
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Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és 

kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői (fogyasz-

tás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A Gaia-

elmélet lényege. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen természet-

ben, ismerje ezek bizonyítékait, okait. 

Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. fej-

lesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika és a 

természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a 

tanuló milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési szintjei között, 

különös tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, képes-e a valószínű-

ségi szemlélet alkalmazására mindennapi szituációk elemzése során is.) 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a 

projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: 

a projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-

átalakító szerepére. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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MATEMATIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Számtan, algebra 

Előzetes tudás 
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, 

képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez 

szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, emlékezés, gon-

dolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). Problémakezelés és 

- megoldás fejlesztése. A kreativitás (adott feltételek szerinti) fejlesztése. 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel kap-

csolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, motiváltság, 

önszabályozás, énkép). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 



  

537 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, alapműve-

letek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése, négyzetgyökvonás (számo-

lógéppel). 

Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés (képlet-

gyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.  

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, ko-

operációra. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban: 

logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; osz-

tályközösség-építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, kommuni-

káció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, pontos-

ság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes  

elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális szám-

körben;  

behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;  

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid szövegek értő olva-

sása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális számkör). 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az idő-

ben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 

emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). Prob-

lémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltéte-

lek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együtt-

éléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, moti-

váltság, önszabályozás, énkép). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  
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Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, ábrázo-

lás). Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, 

ábrázolás. A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (ösz-

szehasonlítás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha - 

akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, nem) Feltétel, előz-

mény, következmény felismerése, alkalmazása egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, lejegy-

zése, becslés, kiszámítás, ellenőrzés). A valószínűség gyakorlati fogal-

mának megismerése („biztos”, „lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), való-

színűségi játékok, problémák. Probléma-megoldási módszerek gyakorlá-

sa (próbálgatás; következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek 

kipróbálása, ellenpélda szerepe). Statisztika a hétköznapi életben (adat-

gyűjtés, mintavétel). 

A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, gyakorlati 

előfordulásaikban. Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, koope-

ráció javuló szintje.. Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Közelítő fejben 

számolás, becslés (nagyságrend). Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; osztály-

közösség-építés; termé-

szetismeret; társadalomis-

meret; idegen nyelv: szö-

vegértés, kommunikáció, 

önismeret, tanulási techni-

kák, kooperáció, adatsorok, 

diagramok értelmezése. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, koordinátarend-

szer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, valószínűség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes  

megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, próbálgatás, elsőfo-

kú egyenlet);  

értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy, 

ha, akkor, is);  

alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az idő-

ben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, képzelet, 

emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). Prob-

lémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltéte-

lek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együtt-

éléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, moti-

váltság, önszabályozás, énkép). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének megalkotása 

(egyenes arányosság, táblázat, képlet, függvény, ábra).  

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat megoldá-

sa. Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani soro-

zat, mértani sorozat, kamatszámítás. Arányos mennyiségek, fordított 

arány, százalék, százalékszámítás alkalmazása játékos, beugratós, gya-

korlatias feladványokban.  

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció javuló 

szintje. Többféle megoldási út keresése. Az eredmények korrekt, szöve-

ges megfogalmazása. Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati prob-

lémákban. Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodásra. A 

helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). Önellenőr-

zés igénye, rutinszerű alkalmazása. Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; osztály-

közösség-építés; termé-

szetismeret; társadalomis-

meret;, idegen nyelv: 

szövegértés, kommuniká-

ció, önismeret, tanulási 

technikák, kooperáció, 

társadalom- és 

természetismereti adatso-

rok, diagramok, függvé-

nyek értelmezése. köznapi 

gazdálkodási ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), grafikon, 

táblázat, diagram, algoritmus, kamat.  

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes  

alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  

felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, diagramokat, 

táblázatokat;  

felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, statisztika, 

geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai  

Előzetes tudás Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, 

elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos rajzolás, derékszö-
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gű koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény használata. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók haszná-

lata). Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése 

(adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, 

az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműkö-

dés, motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemuta-

tása (geometria története: a földmérés gyakorlati szükségességéből). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, fél-

egyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, sík-

idomok és térbeli testek). Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismeré-

se, tulajdonságai megállapítása (Thalész-tétel). Tulajdonságok, szabá-

lyosság, szimmetria felismerése, alkalmazása egyszerű esetekben. De-

rékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek kapcso-

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; osz-

tályközösség-építés; 

természetismeret; társa-

dalomismeret; idegen 
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lata – szögfüggvény). Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalma-

zása egyszerű következtetésekben.  

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület (gya-

korlati pl.) kiszámítása. Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, 

hasáb, henger, gömb). Alapadatokból terület, térfogat becslése, képlet-

gyűjteménnyel kiszámolása. 

Vektorok fogalma. 

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. Geometriai problémák vázlatos 

ábrázolása, modellezése. Geometriai ismeretek használata gyakorlati 

problémákban. 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. Az eredmé-

nyek korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, fegyelmezett, kriti-

kus/önkritikus gondolkodás. Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), 

pontosság (hibahatár). 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

nyelv: 

szövegértés, kommuni-

káció, önismeret, tanulá-

si technikák, kooperáció, 

térbeli relációk, szabá-

lyosságok.  

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, szim-

metria, síkidom, nevezetes alakzatok, 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló képes  

használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  

elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 

felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 

megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdé-

seit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

TESTNEVELÉS 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályismeret 

tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
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A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten történő 

megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szem-

pontjából is. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési 

játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, 

irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy 

lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes 

használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, 

cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda megszer-

zéséhez. 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, tájéko-

zódás. 

Vizuális kultúra: tárgy- és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés ösz-

szetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, magas-

ságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó 

magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors irány-

váltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, fogó-

játékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stili-

zált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályismere-

tek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. játéksza-

bályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredmény-

számítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszere-

pekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való 

felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, 

labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás 

gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott 

labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesí-

tése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal 

végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anya-

gának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, bünte-

tődobás utáni támadás és védekezés). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasab-

ban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. Térnye-

Fizika: mozgások, ütkö-

zések, erő, energia. 

Biológia-egészségtan: az 

emberi szervezet műkö-

dése, energianyerési 

folyamatok. 
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résre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos esetén. 

Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kézzel.  Átadások 

talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkap-

csolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések lerohanás-

ból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós játék. A test-

test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon 

és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni játék a véde-

lemben.  

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, magasság-

ban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések helyben, mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások mindkét különböző mértani alakzatok-

ban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvéte-

lek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával.. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések technikái le-

vegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, folyama-

tos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontosság-

gal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott 

vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba ütések és érintő 

labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra vagy társhoz. A sánco-

lás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező felada-

tok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szem-

pontjából). 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játékszabályok 

begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, 
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betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlá-

sok és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció 

megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpiák-

nak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. Diffe-

renciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, egysze-

rűsített játékvezetésben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, be-

szélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. A 

siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevékenység 

természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek 

kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, je-

lentőségének képviselete. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorien-

tált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen ala-

puló játék. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a já-

tékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulálva a 

valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való 

megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló moz-

gásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben a fejlesztés 

várt eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások össze-

hangolása a zenével. 

A kötél biztonságos és mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. Sport-

ágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális énkép to-

vábbi alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a tevé-

kenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás fej-

lesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben választott 

sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A test 
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térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az 

erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreográfiák, 

művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája iránti 

tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, en-

nek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a 

tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus moz-

gás, gravitáció, tömeg-

vonzás, hatás-ellenhatás 

törvénye. 
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816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten 

a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális 

és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, 

erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, 

növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a 

gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változta-

tásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, 

bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőki-

fejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, 

egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén szá-

mára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások 

a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fej-

lesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtarta-

mának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja 

segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs képességfej-

lesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban 

elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásal-

kalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi tanterv szerint 

választott legalább egy szeren a korábbi követelményeken nehézségben túl-

mutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, 

tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, átguggolások, átter-

pesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és 

differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód ráve-

zető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - differen-

ciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az 

ellenőrzések során. 
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Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen 

az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek mennyiségében 

és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy tanár 

közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, 

oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendüle-

tek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, 

szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztés-

sel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 

180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függő-

mérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-

tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendí-

tés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok ál-

lásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és 

belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, 

függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, 

kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló 

függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, 

felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételé-

vel. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és második ív növe-

lése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, gug-

goló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megta-

nulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő 

tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hiba-

javítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet 

Fizika: az egyszerű gé-

pek működési törvény-

szerűségei, forgatónyo-

maték, reakcióerő, 

egyensúly, tömegközép-

pont. 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés, elsőse-

gély. 
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– gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben túlmu-

tató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép 

és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs képes-

ségfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásal-

kalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, forgásbizton-

ság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szél-

sőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, összetett 

formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő állá-

sok, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított 

ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtáma-

szok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hul-

lámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: Test-

súlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma meg-

különböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz. 

Labdagyakorlatok 

Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos vo-

nalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, labdatartások 

(kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos szabadgyakorlati formák fel-

használásával. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz 

tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott nehézséggel. 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyos-

ság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető 

gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtar-

tás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egymással. Az 5–

8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 4–8 ütemben, aszim-

metrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 mp 

folyamatosan). 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önállóságra 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek felhasználásával, bővíté-

sével. 

Aerobik bemutatók az osztályon belül. 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi személyi és 

tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely mozgásanyaga a 

Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával összekapcsolható. 

Történelmi táncok gyakorlása: 

Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az alkalmazott 

fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 

A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és motívumfü-

zérei. 

Sporttáncok gyakorlása: 

Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. a Ma-

gyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített szabályai alapján; 

alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok cseréje. 

Néptánc gyakorlása: 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai (alkalmaz-

hatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 

Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid táncfolyamata meg-

tanulása, gyakorlása, előadása. 

Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók, 

csárdás lépések, ridák, lezárók. 

Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, keresztlengető, 

ugrós motívumok páros és négyes forgással. 

Egyéb tornajellegű mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkal-

mazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített – moz-

gásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló haszná-

lata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kap-

csolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége 

(önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

Vizuális kultúra: rene-

szánsz, barokk. 

Földrajz: Magyarország 

tájegységei. 

Etika: társas viselkedés, 

önismeret, énkép, jellem, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 
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A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, 

támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 

szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar él-

sportolók eredményeinek ismerete. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli és di-

namikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás koordinált 

irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A torna 

versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek fejlesztésé-

nek lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasz-

tása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- és 

lábmunkája. 

A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás guggoló technikája. 

Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai törvényszerűségek 

megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság kialakítása az egyes 

szakági technikákban.  

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját teljesítmény-

hez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény túlszárnyalásá-
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ra ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban történő 

alkalmazhatóság érdekében is.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és 

tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. 

Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további 

növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfe-

lelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 543 lépéses ritmusfutások 

könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-

fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, hipoxia, 

VO2 max., állóképesség, 

erő, gyorsaság. 

Földrajz: térképismeret. 

Ének-zene: ritmusok. 

Informatika: táblázatok, 
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Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú 

sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a váltótávolság kialakí-

tásának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A 

gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és 

hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének 

kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek 

gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordinál-

tabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozatel-

ugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehango-

lása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni 

nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és rögzíté-

se. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgástapasztalat szerzé-

se növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek 

egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és 

szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelések-

kel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, 

különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal, 

erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés technikájának és 

az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

grafikonok. 
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A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái   Az ideális kirepülési szög a különböző 

dobásoknál, szerepük a jobb eredmény elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek helyből 

és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások 

végzése és a versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerű-

ségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt 

hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének 

ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; irambe-

osztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség, maxi-

mális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-ellenhatás, belső 

ritmus, dinamizmus. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása más moz-

gásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések begyakorlá-

sával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben a fejlesztés 

várt eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
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Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgás-

sal a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés kiala-

kítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági moz-

gás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehetőségek 

adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előnyben részesített, 

élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, 

a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, 

az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben végzett önálló beme-

legítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra 

jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az 

adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes 

elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai aktivi-

tásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt 

tartása minden mozgásos tevékenységben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez 

szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más 

területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok 

átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazá-

sa. 

Földrajz: időjárási isme-

retek, tájékozódás, tér-

képhasználat. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezettuda-

tosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, 

közlekedési szabály.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvésbizton-

sággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gördülés 

esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben a fejlesztés 

várt eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdelmekben. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas 

fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása 

során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására 

szoktatás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  



  

576 

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos 

testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejleszté-

sük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik 

a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, 

esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok 

betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó kö-

rülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele 

mellett történik. 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, eme-

lések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elem-

kapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések ál-

lásból, térdelésből, földharcban. 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 7-8. 

osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új variációkban, foko-

zódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variá-

ciók mellett – a szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív 

alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban, földharcban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúra. 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek mozgé-

konysága, anatómiai 

ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus beme-

legítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gu-

mikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív 

megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessé-

ge. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

TÁRSADALOMISMERET 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, tisz-

telet, tus, ippon. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 

földharcban. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

(Választható, ellenkező esetben az órák arányosan szétosztandók más tematikus 

területekre.) 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 150 m 

hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő viselkedé-

si szabályai ismerete, betartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés erősí-

tése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a pihe-

nés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele a 

bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló hely-

zetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csoportosban. 

Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy víz-

biztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges (pl. 

csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorla-

tok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségé-

Fizika: Közegellenállás, a 

víz tulajdonágai, felhajtó-

erő, és vízszennyezés. 

Newton és Arkhimédész 

törvényei. 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 
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vel (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gazdaságosabb erő-

közlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő arányá-

nak javítása, az úszás adta monotónia tűrése. Úszások 80010001200 m-en 

választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése opti-

mális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos fordu-

lók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp a 

pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései motívu-

mának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, önfej-

lesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan fenn-

tartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos mene-

tének ismerete. 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló haszná-
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lata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos félelmek 

megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport 

közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós forduló, 

vízből mentés, mentőugrás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 
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úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gya-

korlat bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a 

vízbe és vízben. 

Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés veszé-

lyeinek, pontos menetének felsorolása. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, 

törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a 

progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülé-

se. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai – 

elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészségmeg-

őrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bővíthe-

tő információs készletének rendszerezése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendí-

tések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a pul-

zus mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 

megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolásá-

ra. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 

megőrzése érdekében. 

Köredzéses módszer változatos mintákkal, 46 feladattal. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi test 

működéséről, aerobter-

helés, gerinc-ferdülés. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – ösz-

szehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gya-

korlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – 

állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok meg-
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fogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélé-

sére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény része-

ként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja 

mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a 

sport általi oldás elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, ismétlés-

szám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, 

gerincvédelem. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és felelős 

alkalmazása.  

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének 

legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméterek is-

merete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő célok meg-

fogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküz-

désében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

* Speciális szükségletűek 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogya-

tékos tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 

 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosítás 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 15. melléklet 
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Adaptált szakközépiskolaikerettanterv szakiskolák számára 

10. évfolyam 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs repertoár a gyakorlatban 

Előzetes tudás 

Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. 

Tömegkommunikációs ismeretek. Tény és vélemény megkülönböztetése. 

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés szerepé-

nek ismerete a tanulás sikerességében. 

Speciális szük-

ségletűek előze-

tes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A komplex mű-

veltség-területhez 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A formális és az 

informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. Írásbeli és szóbeli vélemény-

formálás művészeti alkotásokról. Az udvarias társalgás gyakorlása, a vulgarizmus 

csökkentése, elutasítása. Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának gyakorlása és e 

képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. Felkészítés a vizsgahelyzetekre. Az 

egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fejlesztése. 

Speciális szük-

ségletűek nevelé-

si-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés és 

segítő bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszonybeépítése az 

önértékelésbe. 

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai. Disputa: 

érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak megismerése, 

egyszerűsített játék. 

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- 

ésízlésformáló szerepe. 

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás az 

életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias társalgás. 

A vulgarizmus kerülése. 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. 

Különböző stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt saját és 

kész szövegek felolvasása, előadása, illetve rögtönzése. 

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és teljesít-

ményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal. 

Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga, mint 

a meggyőzés színtere. 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret: 

kommunikáció társadalmi 

és kulturális meghatáro-

zottságai, tömegkommuni-

káció, média, film. 

Természetismeret, mate-

matika: 

kommunikációs képessé-

geket fejlesztő gyakorlatok. 

Idegen nyelv: udvarias 

társalgás, véleménynyilvá-

nítás. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 
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8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, érvelés, 

érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, testbeszéd, arcjáték, 

hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen 

át tartó tanulás szükségességét. 

Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok  kitöl-

tésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos forma-

nyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot szereznek. 

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és a 

vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szöve-

geket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú kezelé-

sére. 

Speciális szükségletűek 

esetében a fejlesztés várt 

eredményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a szépirodalmi mű-

vek néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív voltának tuda-

tosítása. 
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A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a szinkron 

nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének, valamint az asz-

szonynév-választás törvényes lehetőségeinek megismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a félhivatalos, 

publicisztikai helyzetekben. 

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések koherenciájának 

elemzése. 

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos (nép-

szerű tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek alapján. A 

különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése. 

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs történeti 

rétegei néhány szöveg vizsgálatával. 

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv változásában. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, természetis-

meret, matematika: 

helyesírás. 

 Idegen nyelv: a globalizá-

ció következtében nemzet-

közivé vált szavak, néhány 

diáknyelvi és szleng elem 

idegen nyelven. 
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Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével kapcsolatban – köznyel-

vivé vált idegen és új szavak. 

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével. 

Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék nyelv-

járásainak jellegzetességei. Tájszavak. 

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. 

Szlengszótárak. A határon túli nyelvhasználat egy-két változata: kétnyel-

vűség, kevertnyelvűség, kettős nyelvűség. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt köznyelv, 

szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, nyelvváltozat, nyelvjárás, 

tájszó. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-
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szervezési- és mun-

kaformák* léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy időben is 

többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer alap-

ján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas szövegeket 

írni. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján külön-

böző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek alkal-

mazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk képpé 

alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló alkalma-

zása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, kérvények stb.) 

megértése és önálló létrehozása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 



  

599 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők figyelembe 

vételével, önismeret. 

Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben 

(pl. újságcikk, blogbejegyzés). 

Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók alapján 

egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 

Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása. 

Nézőpontváltás a szövegben. 

Egyedi névjegy tervezése, megalkotása. 

Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, születésnapra, 

esküvőre, eljegyzésre, keresztelőre). 

A retorika nyelven kívüli eszközei. 

Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 

Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 

Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. Alapvető stilisztikai ismeretek 

rendszerezése, gyakorlati alkalmazása szövegalkotás során. 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret, ide-

gen nyelv, természetis-

meret, matematika: 

szövegértést, szövegal-

kotást fejlesztő feladatok, 

hangos és néma olvasás 

gyakorlása. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott szempontrend-

szer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek szóbeli 

előadásakor. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalom – művészetek – média Műalkotások befogadása 

Előzetes tudás 
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete, szem-

pontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos leg-
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fontosabb ismeretek elsajátítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és 

elemzés tematikus bontásban. 

(Javasolt szerzők : Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi Sán-

dor, Dsida Jenő, Kukorelly Endre versei, F.M. Dosztojevszkij, Krúdy Gyu-

la, Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter, Háy 

János műveiből részletek, Madách Imre, W. Shakespeare drámáiból rész-

letek.) 

Művészet/média: 

Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus, futu-

rizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus). Művé-

szeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat. 

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. Filmek a tematikus bontáshoz. 

(pl. M. Ferreri, Huszárik Zoltán, F. Zeffirelli, B. Luhrmann filmjéből vett 

OKÉ-tematika illeszkedő 

részei. 

Társadalomismeret: 

kisebbségi lét, határon 

túli magyarság. 

Idegen nyelv: idegen 

nyelvű filmek felirattal 

vagy anélkül, képi nyelv, 

falfirkák. 
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részletek, hollywoodi happy end filmek). 

Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.). befogadása és kommentálása, a 

befogadó szerepe a művek értelmezésekor. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, műértelmezés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, felismerik a 

manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés esetén is, 

képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. Felismerik a művészeti 

irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a képszerűség néhány stílusesz-

közét és a szépirodalmi stílus néhány jellegzetességét szépirodalmi művek-
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ben. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

IDEGEN NYELV 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának fontos-

ságáról. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, meg-

oldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 

beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok sze-

repének hangsúlyozása. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 

összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 

A Szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség 

rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: hivata-

los szövegek értelmezé-

se. 

Speciális szükségletűek 

fejlesztési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-
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séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, 

jövevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális techno-

lógia szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, 

anyanyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, dif-

ferenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségletűek 

esetében javasolt peda-

gógiai eljárások, mód-

szerek, szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttne-
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veléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak sike-

resek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein szerzett 

tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy mi-

lyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek 

területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli 

interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfonto-

sabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figye-

lembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontos-

ságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismere-

teket önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák hasz-

nálata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 

célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világ-

ban játszott szerepéről. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerke-

dés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni 

célok megfogalmazása. 

A Szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megis-

merése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának nö-

velésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározá-

sa. A célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezé-

se, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonat-

kozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 

tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és viselke-

dés. 

Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésterem-

tés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. 

UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST 

– „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; 

REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 

az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és kör-

nyezete életében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a szű-

kebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkörök 

anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges módjai a 

szűkebb/tágabb családon belül. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, 

lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc 

időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 

legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 

esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsoro-

lása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az 

adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, 

családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, egyének és 

közösségek szerepe a 

történelemben. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

konfliktusok ábrázolása 

az irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulaj-

donság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a „család témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívuma-

it/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési 

tárgyait, a mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  
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Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 

kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemutatá-

sa. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, 

posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal leírá-

sa. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozá-

sa alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókör-

nyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A 

témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

(szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település kap-

csolata 

KOMA: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása 
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Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes az „otthon” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendszerét. 

Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni he-

lyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 

működésének szabályrendszerét. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex művelt-

ség-területhez kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok 

tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a ma-

gyarországi közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevé-

kenykedők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyama-

ta során barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a 

hosszú barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 

tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megne-

vezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hang-

anyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő 

hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 



  

623 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 



  

624 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 

alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 

tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „barát-osztálytárs” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatá-

rozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatá-

suk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 

Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, 

női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat 

fogalmak. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi 

típus szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 

más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kom-

petencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.ht

ml 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruha-

darabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használa-

ta. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző élethelyzetek-

ben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, 

ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, 

illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értel-

mezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: iro-

dalmi és hétköznapi szö-

vegek értelmezése. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkár-

tyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros 

alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, ve-

szélyforrás, védekezés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „időjárás-öltözködés” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szöve-

gekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 

kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelme-

zése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az 

egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegsé-

gek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 

étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 

alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan 

zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 

asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 

amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 

módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzé-

se. Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető 

havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarket-

ben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szo-

kások, az egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldol-

gozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai ada-

tok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, posz-

ter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: táp-

lálkozás, emésztés, kivá-

lasztás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagér-

tékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyészté-

si, főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, 

élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társada-

lom, veszélyforrás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „élelmiszerek-étkezési szokások” témakörhöz kapcsolódó hal-

lott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és fel-

használására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdeké-

ben.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mon-

datban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szer-

kezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és elekt-

ronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 

utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 

annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 

elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen 

végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, 

kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi 

programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös 

programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán 

kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak aka-

dályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és idő-

tartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltétel-

rendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A kü-

lönböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-

formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és változatok 

– információ, szexualitás, 

az emberi élet szakaszai. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, 

aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem kar-

bantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyfor-

rás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szabadidő” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből a 

legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott 

kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi tel-

jesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 

vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, 

a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 

ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biz-

tonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 

beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; 

álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozá-

som, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 

hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetősége-

im ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kínál-

kozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 

munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az 

álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak 

ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű bemutat-

kozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és ho-

gyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg össze-

hasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott szak-

ma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni az 

adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb 

eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a kereseti lehetőségek, 

perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek. 

Matematika: 

százalékszámítás, hatvá-

nyozási ismeretek . 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmányok 

abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, életpálya-

építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, 

alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, 

vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gaz-

dálkodás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szakma világa” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatáro-

zott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 
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helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! - projekttervek 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfogla-

lás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hó-

napokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, informá-

ciókérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 

reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 

jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 

partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 

stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Természetismeret: tér-

képhasználat, 

országismeret. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: infor-

mációforrások használa-

ta (prospektusok, ké-

pek), szövegalkotás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltődés, 

útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szelle-

mi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb 

és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretek-

kel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének 

fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érde-

kében az általa betartandó szabályokat.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

ETIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 
Egyéni és közösségi értékek felismerése, különbségtétel a jó és rossz, az igaz 

és hamis, valamint a szép és a rút között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A törvénytisztelő, türelmes magatartás, mások elfogadásának megalapozása.  

A saját értékek felismerése, és törekvés erősítése véleményének kulturált 

megfogalmazására. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptu-

lajdonságok felismerése, megnevezése. 

Követendő példaképek választása, 

Elítélendő magatartás felismerése. 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

 

Ismeretek: 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 

során. 

Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ősztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

 

Tanulói tevékenység: 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és megfogalmazása, 

önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az emberi 

kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit,  

öröm, szenvedés. 

 

 

Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Saját közösségek. 

A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Barátságok, kapcsolatok. 

Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Ismeretek 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuniká-

ció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. Le-

ány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban 
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Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

Osztályfőnöki óra: má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-
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Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

selkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel szemben. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 
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OSZTÁLYFŐNÖKI 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A közösségek belső világa(i) 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az iskola hagyományainak megismertetése.  

A tanulás támogatása. 

A deviáns magatartások /szokások felismertetése. 

A szabadidő-felhasználás fontosságának felismertetése 

Bekapcsolódás a „tabutémákról” folyó beszélgetésbe. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kutakodás az iskola múltjában, múlt és jelen összehasonlítása (pl. évfor-

dulók, ünnepek, öregdiák-találkozók, jeles rendezvények, a múlt képe: 

tablók az iskola folyosóin). 

A (kortárs) tanulástámogatás szerepének ismerete és alkalmazása, tanu-

lás kortárs mentorokkal. 

Határon innen és határon túl: mi az elfogadható, és hol kezdődik az elfo-

gadhatatlan? – a társadalmilag elfogadható /elfogadhatatlan magatartá-

sok /szokások felismerése, megkülönböztetése. 

Mitől és miért „szub” egy „kultúra” (a képregényektől a tetoválásokig) – a 

(többségi) kultúra és a szubkultúra közötti összefüggések, különbségek 

felismerése. 

Nemek és terek: a plázáktól a stadionok világáig – a szabadidő eltöltésé-

nek megválasztása, az aktív és a passzív időfelhasználás különbségei-

nek ismerete. 

„Mutasd a ruhatárad és megmondom, hogy ki vagy!” – a divat szerepének 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

devianciák a művészet-

ben. 

Társadalomismeret: 

a divat története. 
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felismerése a társadalomban. 

A felelős gondolkodás – beszélgetés – cselekvés szerepének a felisme-

rése a szex/szexualitás témakörben. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Iskolai hagyomány, mentor, mentorálás, deviancia, deviáns magatartás, 

szubkultúra, plázakultúra, sport és kultúra, nemek és divat, szex, szexualitás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók tanulástámoga-

tásában. 

A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók tanu-

lás-támogató tevékenységébe. 

A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és fel-

adatokban. 

A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek végiggondolásá-

ra. 

Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli szakmai/ 

közösségi és egyéni kapcsolataikat. 

Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a munkaerő-

piaci és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Itthon otthon vagyok!” 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző szempontok alapján. 

A régióktól a kistelepülésekig – a kulturális különbségek felismerése térben 

és időben konkrét példák alapján. 

Népi hagyományok, népi mesterségek – tájak és emberek. 

Vendégvárás – vendégjárás (gasztronómiai utazás hazai tájakon). 

Alapvető ismeretek szerzése a világvallásokról. 

A példakép értékének és értelmének felismerése az önépítés, önmegvalósí-

tás szempontjából. 

Pályaorientáció, pályatervezés segítése. 

A hosszabb távú tervezéshez szükséges alapvető ismeretek nyújtása, az 

ezekkel kapcsolatos realitásérzék, felelősségtudat alapozása, erősítése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A régiók egyes sajátosságainak megismerése adott és saját szempontok 

szerint. 

A hagyományos (népi) mesterségek ismerete, néhány hungarikum és a 

hozzátartozó tájegység összekapcsolása.  

A helyi sajátosságokban (vendégvárás – gasztronómia, borászat stb.) 

rejlő kulturális és gazdasági értékek fontosságának felismerése. 

Egyház(ak) és társadalom – a vallás szerepe a társadalomban és (ki-

sebb) közösségekben. 

A példaképek szerepe a hétköznapokban és a média világában – a vá-

lasztás szempontjainak tudatosítása. 

Vízióim a jövő(m)ről – az egyéni pályatervezéshez szükséges alapvető 

ismeretek, a stratégia-készítés fontosságának a felismerése az egyéni 

életút szempontjából, a munkavégzés egyéni és társadalmi fontosságá-

nak felismerése, 

A banki műveletekkel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek felismerése 

(pl. hitel, zálog, kölcsön). 

Társadalomismeret: 

földrajzi viszonyok és 

település kapcsolata. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Ország, régió, tájegység, hungarikum, vallás, egyház, szekta, gasztronómia, 

példakép, pályatervezés, stratégiai gondolkodás, munka, munkabér, bank, 

hitel, kölcsön, zálog, uzsora. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók tanulástámoga-

tásában. 

A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók tanu-

lás-támogató tevékenységébe. 

A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és fel-

adatokban. 

A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek végiggondolásá-

ra. 

Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli szakmai/ 

közösségi és egyéni kapcsolataikat. 

Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a munkaerő-

piaci és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Projektek tervezéséhez, végrehajtásához szükséges kompetenciák fejlesz-

tése. 

A tanulók teljesítményének a mérése. 



  

662 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében, a 

projektmódszer ismerete 

Szabad sáv: a választott formának és tartalomnak megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: 

a projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Projekt, tervezés, kivitelezés, külső és belső értékelés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók tanulástámogatá-

sában. 

A gyengébb eredményt elérő tanulók bekapcsolódása a kortárs tanulók tanu-

lás-támogató tevékenységébe. 

A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és fel-

adatokban. 

A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek végiggondolásá-

ra. 

Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli szakmai/ 

közösségi és egyéni kapcsolataikat. 

Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a munkaerő-

piaci és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

ETIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Előzetes tudás 
Egyéni és közösségi értékek felismerése, különbségtétel a jó és rossz, az igaz 

és hamis, valamint a szép és a rút között. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A törvénytisztelő, türelmes magatartás, mások elfogadásának megalapozása.  

A saját értékek felismerése, és törekvés erősítése véleményének kulturált 

megfogalmazására. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptu-

lajdonságok felismerése, megnevezése. 

Követendő példaképek választása, 

Elítélendő magatartás felismerése. 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ősztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Ismeretek: 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 

során. 

Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

 

Tanulói tevékenység: 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és megfogalmazása, 

önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az emberi 

kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit,  

öröm, szenvedés. 

 

 

Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Saját közösségek. 

A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Barátságok, kapcsolatok. 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuniká-

ció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 
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Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Ismeretek 

Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. Le-

ány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Osztályfőnöki óra: má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 
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Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel szemben. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 

 

 

TÁRSADALOMISMERET 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás A 9. évfolyamon tanultak ismerete. Különbségek és azonosságok felismerése a 

társadalomban (vagyoni helyzet, iskolázottság, foglalkozások). Szokások, ünnepek 
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a családban. 

Speciális szük-

ségletűek előze-

tes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A komplex mű-

veltség-területhez 

kapcsolható fej-

lesztési feladatok 

A jelen társadalom és gazdaság jellegzetes vonásai a történelmi tapasztalatok 

tükrében, térben és időben – alapvető tájékozottság szerzése, az eligazodáshoz 

szükséges összefüggések, kapcsolatok felismerése a konkrét jelenségekben, té-

mákban. 

Gyakorlottság növelése az információhordozók használatában. 

Az együttműködés, a vitakultúra fejlesztése. 

A munkaerőpiac alapvető fogalmainak, szerepének, szereplőinek, szabályainak 

megismerése a modern társadalomban (a rabszolgapiactól a munkaközvetítőkig – 

a munkaerőpiac változásai a történelemben). 

Speciális szük-

ségletűek nevelé-

si-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemek és szerepek a történelemben a jelen társadalmában. 

A társadalmi rétegződés okai, integráció és szegregáció. 

A társadalmi mobilizáció – nyílt és zárt társadalmak most és a múltban. 

Természetismeret: 

tudósok, felfedezők. 

Matematika: adatok értel-
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Nők és férfiak a társadalomban. 

A „vállalkozó” történelmi típusai – térben és időben (hajósok, bankárok, 

konkvisztádorok, újítók és gondolkodók, tudósok). 

A társadalom és a földrajz, települések; tér és társadalom változásai a 

történelemben. Kultúrák tájban és időben, térben. 

Szokások, hagyományok: családi, vallási és társadalmi ünnepek. 

Az ünnepek szerepe a társadalomban és a családban (rítusok, kultuszok, 

jeles napok). 

Hit, vallások, egyházak. Vallások és kultúrák, világvallásoktól a szektákig. 

A feldolgozás módjának közös meghatározása, részvétel a kivitelezés-

ben. 

A munkaerőpiac működésének elveinek, szabályainak megismerése, 

gyakorlati ismeretek szerzése a helyi sajátosságok figyelembevételével. 

mezése. 

Idegen nyelv: földrajzi ne-

vek, személynevek. 

Osztályközösségépítés: 

munkavállalás; család; 

vallási közösségek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Társadalmi rétegződés, társadalmi mobilizáció, integráció, szegregáció, asszi-

miláció, nemi szerep; vallás, egyház, fundamentalizmus, reformáció, szekta, 

kereszténység, iszlám, buddhizmus, sintoizmus, munkaerőpiac, munkavállaló, 

munkanélküli, munkanélküliség, foglalkoztathatóság. 

Javasolt pedagógiai tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-
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eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  
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8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai elhe-

lyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati 

intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszkö-

zeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értéke-

ket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás szemé-

lyes és társadalmi szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonsá-

gaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek 

az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, 

politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez 

Speciális szükségletűek 

esetében a fejlesztés várt 

eredményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világkép 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A különböző világképek, -magyarázatok megértése, jellegzetességeik felisme-

rése, ezek értékelése, a saját gondolataik megfogalmazása, másokkal való 

megvitatása, és más véleményének, hitének tiszteletben tartása. 

A globalizáció legjellemzőbb jelenségeinek és folyamatainak értelmezése, ezek 
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mindennapi életre gyakorolt hatásainak azonosítása, és a globalizációs jelen-

ségeket értékelő, önálló álláspontok kialakítása. 

A generációk közötti kapcsolódások (egymásrautaltság, értékrendbeli változá-

sok, konfliktusok) feltérképezése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép változásai. A sokszínű világlá-

tás. Vallások, világvallások. 

A tanulás, a tudás és a műveltség mai szerepének értelmezése. 

A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a világgazdasági válságok. 

Demográfiai problémák Európában és a világban. 

A globalizáció és fenntartható fejlődés. A globális világ kihívásainak hatá-

sa hazánk fejlődésére. Alapvető globális problémák tudatosítása. A kultu-

rális globalizáció előnyei és hátrányai. 

Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a különbö-

ző nemzedékek eltérő életmódja. A nemzedékek közti szolidaritás. Az 

együttélés szabályainak kialakítása és rendeltetése. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és irodalom: külön-

böző megközelítési módok, 

nézőpontok. 

Természetismeret: 

környezetvédelem, fenn-

tarthatóság. 

Osztályközösségépítés: 

a tanulás szerepe; család; 

vallási közösségek. 
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A család funkciójának és szerepének változásai napjainkban. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, ateizmus, egyistenhit, többistenhit, 

világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, materializmus, gazdasági, társa-

dalmi, politikai rendszer, berendezkedés, fejlődő és fejlett ország, globalizáció, 

fenntartható fejlődés, terrorizmus, információs társadalom, klímaváltozás, kör-

nyezetszennyezés, migráció, nyugdíjrendszer, társadalmi szolidaritás, inaktív 

korú népesség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet változá-

sait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; tudja, 

hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával legyen 
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képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságaival, 

ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az ismerete 

nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti 

folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A társadalmi normák – szokások és törvények 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A társadalmi normák megismerése, megértése és a betartásukra törekvő 

magatartás bemutatása. A normaszegő magatartás és következményeinek, 

szankcionálásának felismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A társadalmi együttélést szabályozó normák (pl. erkölcsi szabályok, eti-

kett, iskolai házirend, KRESZ, törvények) értelmezése, összehasonlítása, 

értékelése. 

A normakövető magatartás jelentőségének belátása. 

A normaszegés és szankcionálása – mérlegelés, a felelősség belátása. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és iroda-

lom:érintkezési formák. 

Osztályközösségépítés: 

deviancia, szankciók, 

felelősségvállalás, nor-

makövetés. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Norma, normakövetés, szokásjog, írott jog, törvény, etikett. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-
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rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   
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10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet válto-

zásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; 

tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával 

legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar politikai élet-

re. Történelmi példákon keresztül a szélsőséges politikai irányok veszélyes-

ségének beláttatása. A demokrácia működésének modellálása. Az Alaptör-

vény fontosabb részleteinek megismertetése. 

Jogok és kötelességek rendszerének átlátása. Az elemző, kritikai gondolko-

dás fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 
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Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata. 

A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra. 

A rendszerváltás Magyarországon. 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

A politizálás színterei. 

A politikai pártok ma Magyarországon. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és irodalom: szö-

vegértés. 

Osztályközösségépítés: 

társadalmi és közösségi 

szerepek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Politika, demokrácia, diktatúra, párt, politikai jog, rendszerváltás, alkotmány, 

jogállam. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet válto-

zásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; 

tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával 

legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések megértése. Az or-

szág költségvetésétől az egyén költségvetéséig – az egyéni gazdálkodás 

gyakorlatának megértése. A realitásérzék fejlesztése, a különböző lehetősé-

gek összevetéséhez, mérlegeléséhez szükséges felelősségtudat erősítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági ágazatok, gazdasági 

szereplők, tőke). 

Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása. A legfontosabb 

pénzügyi ismeretek (bankok, banki szolgáltatások, számlák, hitel, kamat, 

megtakarítás, thm, bankkártyák, valutaárfolyam, jelzálog). 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és irodalom: szituá-

ciós játékok. 

Matematika: egyszerű 

gazdasági számítások. 

Osztályközösségépítés: 
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eljátszása. egyéni és családi költ-

ségvetés, tervezés. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, pénz-

ügyi tranzakció. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet válto-

zásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; 

tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával 

legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 
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művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország az Európai Unióban, Magyarország és szomszédai 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az EU létrejöttének megismerése. Magyarország és az EU kapcsolatrendsze-

rének feltérképezése. Magyarország és a szomszéd államok kapcsolatának 

bemutatása, különös tekintettel az ott élő magyar kisebbségekre. 

Az eltérő kultúrák tiszteletének erősítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az EU rövid története, az európai integráció. 

Az EU szervezete. 

A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája, hely-

zete. 

Részvétel a feldolgozás módjának meghatározásában, kivitelezésében. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és irodalom: a 

szomszédos országok 

egyes írói; a határon túli 

nyelvhasználat. 

Osztályközösségépítés: 

kultúra és kommunikáció 

kapcsolata. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Európai Unió, határon túli magyarság, emigráció, kisebbség, nemzetállam. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-
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szervezési- és mun-

kaformák* veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet válto-

zásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; 

tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával 

legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajlótársadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A civil társadalom – érdekvédelem 

Előzetes tudás A. évfolyamon tanultak. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtése. 

A társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek tudatosí-

tása. 

Az országos és helyi civilszervezet megismertetése, a tanulók számára ér-

deklődésre számot tartó szervezetek részletes bemutatása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  
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Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Társadalmi, csoport és egyéni érdekek és az érdekvédelem. 

Érdekellentétek felismerése, kezelése, erőszakmentes megoldása. 

A társadalmi szerveződések. 

A civil társadalom. 

A fogyasztóvédelem. 

Önálló információgyűjtés, egy-egy konkrét szervezet munkájának részle-

tesebb megismerése. Esetmegbeszélések. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és irodalom: érve-

lés, vita. 

Osztályközösségépítés: 

egyéni és közösségi ér-

dek, társadalmi és közös-

ségi szerepek. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-
Civil társadalom, civil szervezet, önkéntesség, fogyasztóvédelem, érdekképvi-

selet, érdekegyeztetés, szakszervezet, kamara, polgári engedetlenség, 
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galmak sztrájk. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet válto-

zásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; 

tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával 

legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természet- és környezetvédelem – Környezettudatos magatartás 

Előzetes tudás A . évfolyamon tanultak. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A gazdasági-társadalmi változások természetre gyakorolt hatásának megis-

merése. 

Az ember természetkárosító tevékenységeinek bemutatása, és aktivizálása a 

különböző környezeti programokban való tudatos részvételre. 

A környezetért és a fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fogyasztói társadalom hatásai a környezetünkre, a „jólét” ára. 

Az ökológia fogalma. 

A földi élővilág eltartó képességének korlátai. 

A technikai civilizáció hatása a földi ökoszisztémára. 

Pazarló használat, környezetszennyezés, népességrobbanás. 

A hagyományos és alternatív energiaforrások gazdasági és társadalmi 

összefüggései. 

A természetvédelem és a környezetvédelem. 

A globális problémák és a lokális cselekvés közötti kapcsolat. 

Információgyűjtés, esetmegbeszélés, saját tapasztalatok 

összehasonlítása, mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és irodalom: 

információfeldolgozás. 

Természetismeret: 

energiaforrások, nyers-

anyagok, élővilág, kör-

nyezetvédelem, környe-

zetszennyezés. 

Osztályközösségépítés: 

felelősségvállalás, fo-

gyasztói magatartás. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Zöld mozgalom, szelektív hulladékgyűjtés, természet- és környezetszennye-

zés, környezetvédelem, ökológia, ökológiai lábnyom, alternatív energiaforrás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet válto-

zásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; 

tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával 

legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás A 9–10. évfolyamon tanultak. 

Speciális szükségle- Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 
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tűek előzetes tudása* szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A gazdasági-társadalmi változások természetre gyakorolt hatásának megis-

merése. 

Az ember természetkárosító tevékenységeinek bemutatása, és aktivizálása a 

különböző környezeti programokban való tudatos részvételre. 

A környezetért és a fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, ta-

nulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fogyasztói társadalom hatásai a környezetünkre, a „jólét” ára. 

Az ökológia fogalma. 

A földi élővilág eltartó képességének korlátai. 

A technikai civilizáció hatása a földi ökoszisztémára. 

Pazarló használat, környezetszennyezés, népességrobbanás. 

A hagyományos és alternatív energiaforrások gazdasági és társadalmi 

összefüggései. 

Kommunikáció –magyar 

nyelv és irodalom: 

információfeldolgozás. 

Természetismeret: 

energiaforrások, nyers-

anyagok, élővilág, kör-

nyezetvédelem, környe-

zetszennyezés. 
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A természetvédelem és a környezetvédelem. 

A globális problémák és a lokális cselekvés közötti kapcsolat. 

Információgyűjtés, esetmegbeszélés, saját tapasztalatok összehasonlítá-

sa, mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Osztályközösségépítés: 

felelősségvállalás, fo-

gyasztói magatartás. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Zöld mozgalom, szelektív hulladékgyűjtés, természet- és környezetszennye-

zés, környezetvédelem, ökológia, ökológiai lábnyom, alternatív energiaforrás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet válto-

zásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán; 

tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával 
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legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságai-

val, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az 

ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai, 

művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

MATEMATIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai 

kifejezés, képlet behelyettesítése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, kép-

zelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompeten- cia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). Algeb-

rai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok alkalmazása, képle-

tek, behelyettesítés (képletgyűjtemények használata). Pontosság (hibaha-

tár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, papíron, géppel, becs-

lés, kerekítés. 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje. 

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása. Matematikai ismeretek 

helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás. Önellenőrzés igénye. Zsebszámológép 

gyakorlott használata. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; osz-

tályközösség-építés; ide-

gen nyelv: 

szövegértés, kommuni-

káció, önismeret, tanulási 

technikák, kooperáció. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, pontosság 

(hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes  

behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb (szakmai) 

képletek értékét;  

matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat (következte-

tés, elsőfokú egyenlet); 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 

Előzetes tudás 
Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának felismerése, 

számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a számegyenesen. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, kép-

zelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók használata). 

Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott 

feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az 

együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  
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Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, unió, 

ábrázolás). Grafikon, diagram, koordinátarendszer használata. A nyelv 

logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában (összehasonlí-

tás, viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha - akkor, min-

den, van olyan, nem minden, egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása egysze-

rű esetekben. Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kivá-

lasztása, lejegyzése, megoldási terv, becslés, kiszámítás, ellenőrzés), 

matematikai modellalkotás. Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása 

egyszerű problémákban. Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazá-

sa („biztos”, „lehet, de nem biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi játékok-

ban, problémákban. Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (pró-

bálgatás; következtetés, sejtés, szabályosságok, lehetőségek kipróbálá-

sa, ellenpélda szerepe). Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, 

mintavétel, relevancia, következtetések).  

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló szintje. 

Önismeret fejlődése, reális énkép. Eredmények korrekt, szöveges megfo-

galmazása. Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Köze-

lítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). Önellenőrzés igénye, alkal-

mazása. Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. Ismerethordozók 

kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; osz-

tályközösség-építés; ter-

mészetismeret; társada-

lomismeret; idegen nyelv: 

szövegértés, kommuni-

káció, önismeret, tanulási 

technikák, kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-
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veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai műve-

let, statisztika, valószínűség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes  

értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy, 

ha-akkor, is); 

alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást szöveges 

problémákra is;  

felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Előzetes tudás 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, függvények 

ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, hatványozás, kamatszámí-

tás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók haszná-

lata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése 

(adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejleszté-

se, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együtt-

működés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kom-

petencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása (egye-

nes/fordított arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). Elsőfokú 

egy ismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladat 

megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. Algoritmusok: pl. so-

rozatok, számtani sorozat – egyszerű számítások gyakorlati problémák-

ban; mértani sorozat, elemeinek számolása; kamatszámítás (kamatos 

kamat számítása). (Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje. 

Többféle megoldási út keresése. Eredmények korrekt, szöveges megfo-

galmazása. Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság. 

Logikus, fegyelmezett, kritikus/önkritikus gondolkodás. Helyes megoldá-

sok számának keresése (mikor lehet több is?). Önellenőrzés igénye, ru-

tinszerű alkalmazása. Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. Isme-

rethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; osz-

tályközösség-építés; 

természetismeret; tár-

sadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommuni-

káció, önismeret, tanu-

lási technikák, kooperá-

ció, adatsorok, diagra-

mok, függvények értel-

mezése. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, diagram, 

algoritmus. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló képes  

matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat (következte-

tés, elsőfokú egyenlet); 

értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy, 

ha-akkor, is); 

alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást szöve-

ges problémákra is;  

felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó grafikonokat, 

diagramokat, táblázatokat; 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, vázla-

tos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók haszná-

lata). Problémakezelés és - megoldás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése 

(adott feltételek szerint). Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, 

az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműkö-

dés, motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének bemuta-

tása (geometria története). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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fejlesztési céljai* 

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, pont, 

egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőle-

gesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció fogalma).  

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai megálla-

pítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása egy-

szerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek kap-

csolata - szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület (gyakor-

lati pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, hasáb, 

henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, képletgyűjteménnyel 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; osz-

tályközösség-építés; 

természetismeret; társa-

dalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommuni-

káció, önismeret, tanulá-

si technikák, kooperáció, 

térbeli relációk, szabá-

lyosságok, szimmetriák. 
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kiszámolása.  

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  

Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. Eredmények 

korrekt szöveges megfogalmazása. Logikus, fegyelmezett, kriti-

kus/önkritikus gondolkodás. Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), 

pontosság (hibahatár). Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, 

tudatos használata. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, szimmetria, 

nevezetes síkidomok, szabályos testek.. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló képes  

használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  

elvégezni geometriai számításokat;  

felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  

megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdé-

seit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

TESTNEVELÉS 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályismeret 

tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten történő 

megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szem-

pontjából is. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési 

játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, 

irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy 

lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes 

használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, 

cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda megszer-

zéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés ösz-

szetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, magas-

ságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó 

magasságokban, futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors irány-

váltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, fogó-

játékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stili-

zált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályismere-

tek mellett is. 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, tájéko-

zódás. 

Vizuális kultúra: tárgy- és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. játéksza-

bályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredmény-

számítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszere-

pekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való 

felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, 

labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás 

gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott 

labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesí-

tése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal 

végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anya-

gának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, bünte-

tődobás utáni támadás és védekezés). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasab-

ban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. Térnye-

résre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos esetén. 

Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kézzel.  Átadások 

talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkap-

csolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések lerohanás-

ból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós játék. A test-

Fizika: mozgások, ütkö-

zések, erő, energia. 

Biológia-egészségtan: az 

emberi szervezet műkö-

dése, energianyerési 

folyamatok. 
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test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés talajon 

és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni játék a véde-

lemben.  

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, magasság-

ban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések helyben, mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások mindkét különböző mértani alakzatok-

ban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvéte-

lek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával.. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések technikái le-

vegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, folyama-

tos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontosság-

gal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott 

vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba ütések és érintő 

labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra vagy társhoz. A sánco-

lás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező felada-

tok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szem-

pontjából). 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játékszabályok 

begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, 

betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlá-

sok és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció 

megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  
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Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpiák-

nak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. Diffe-

renciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, egysze-

rűsített játékvezetésben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-

emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, be-

szélgetések és játékszervezés során. 

Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. A 

siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevékenység 

természete velejárója.  

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek 

kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, je-

lentőségének képviselete. 

 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorien-

tált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen ala-

puló játék. 
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Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a já-

tékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulálva a 

valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való 

megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló moz-

gásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben a fejlesztés 

várt eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások össze-

hangolása a zenével. 

A kötél biztonságos és mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. Sport-

ágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális énkép to-

vábbi alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a tevé-

kenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás fej-

lesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi tantervben választott 
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sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A test 

térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az 

erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreográfiák, 

művészeti előadások tudatosabbá tétele. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája iránti 

tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, en-

nek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus moz-

gás, gravitáció, tömeg-

vonzás, hatás-ellenhatás 

törvénye. 



  

724 

tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten 

a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális 

és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, 

erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, 

növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a 

gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változta-

tásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, 

bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőki-

fejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, 

egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén szá-

mára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások 

a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fej-

lesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtarta-

mának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja 

segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs képességfej-

lesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban 

elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásal-

kalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi tanterv szerint 

választott legalább egy szeren a korábbi követelményeken nehézségben túl-

mutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, 

tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék, vetődések, átguggolások, átter-

pesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és 

differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód ráve-

zető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - differen-

ciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az 
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elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az 

ellenőrzések során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen 

az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek mennyiségében 

és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy tanár 

közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, 

oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendüle-

tek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, 

szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztés-

sel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 

180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, 

billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függő-

mérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-

tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendí-

tés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok ál-

lásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és 

belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, 

függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, 

kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló 

függőállásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, 

felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételé-

vel. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és második ív növe-

lése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, gug-

goló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megta-

nulása. 

Fizika: az egyszerű gé-

pek működési törvény-

szerűségei, forgatónyo-

maték, reakcióerő, 

egyensúly, tömegközép-

pont. 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés, elsőse-

gély. 
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Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő 

tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hiba-

javítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet 

– gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben túlmu-

tató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztétikus, szép 

és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs képes-

ségfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásal-

kalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágasság, forgásbizton-

ság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szél-

sőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, összetett 

formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő állá-

sok, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított 

ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtáma-

szok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hul-

lámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: Test-

súlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma meg-

különböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz. 

Labdagyakorlatok 

Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések változatos vo-

nalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, labdatartások 

(kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.) változatos szabadgyakorlati formák fel-

használásával. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz 

tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott nehézséggel. 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyos-

ság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető 

gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtar-

tás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egymással. Az 5–

8. osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 4–8 ütemben, aszim-

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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metrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (2030 mp 

folyamatosan). 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése önállóságra 

törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek felhasználásával, bővíté-

sével. 

Aerobik bemutatók az osztályon belül. 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi személyi és 

tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc, amely mozgásanyaga a 

Tánc és dráma kerettanterv mozgásanyagával összekapcsolható. 

Történelmi táncok gyakorlása: 

Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az alkalmazott 

fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep jellegzetessége. 

A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és motívumfü-

zérei. 

Sporttáncok gyakorlása: 

Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban, pl. a Ma-

gyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és egyszerűsített szabályai alapján; 

alacsony feldobások, twirling 12. szint, botok cseréje. 

Néptánc gyakorlása: 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai (alkalmaz-

hatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is). 

Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid táncfolyamata meg-

tanulása, gyakorlása, előadása. 

Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók, 

csárdás lépések, ridák, lezárók. 

Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida, keresztlengető, 

ugrós motívumok páros és négyes forgással. 

Egyéb tornajellegű mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkal-

mazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített – moz-

gásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló haszná-

lata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kap-

Vizuális kultúra: rene-

szánsz, barokk. 

Földrajz: Magyarország 

tájegységei. 

Etika: társas viselkedés, 

önismeret, énkép, jellem, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 



  

728 

csolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége 

(önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, 

támogatása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 

szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a magyar él-

sportolók eredményeinek ismerete. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli és di-

namikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás koordinált 

irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A torna 

versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek fejlesztésé-

nek lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasz-

tása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- és 

lábmunkája. 

A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás guggoló technikája. 

Kislabdahajítás beszökkenéssel. 

Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai törvényszerűségek 

megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság kialakítása az egyes 

szakági technikákban.  

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját teljesítmény-

hez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény túlszárnyalásá-
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ra ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban történő 

alkalmazhatóság érdekében is.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és 

tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. 

Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további 

növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfe-

lelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 543 lépéses ritmusfutások 

könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség-

fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, hipoxia, 

VO2 max., állóképesség, 

erő, gyorsaság. 

Földrajz: térképismeret. 

Ének-zene: ritmusok. 

Informatika: táblázatok, 
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Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú 

sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a váltótávolság kialakí-

tásának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A 

gátfutás lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és 

hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének 

kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek 

gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordinál-

tabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozatel-

ugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehango-

lása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni 

nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és rögzíté-

se. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgástapasztalat szerzé-

se növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek 

egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és 

szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelések-

kel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, 

különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal, 

erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés technikájának és 

az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

grafikonok. 
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A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái   Az ideális kirepülési szög a különböző 

dobásoknál, szerepük a jobb eredmény elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek helyből 

és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások 

végzése és a versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerű-

ségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt 

hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének 

ismerete. 

A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; irambe-

osztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség, maxi-

mális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-ellenhatás, belső 

ritmus, dinamizmus. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása más moz-

gásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések begyakorlá-

sával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben a fejlesztés 

várt eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
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Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgás-

sal a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.  

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés kiala-

kítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági moz-

gás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehetőségek 

adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előnyben részesített, 

élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, 

a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, 

az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben végzett önálló beme-

legítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra 

jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az 

adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes 

elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai aktivi-

tásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt 

tartása minden mozgásos tevékenységben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez 

szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más 

területén, a saját és a környezet javára történő fordítására. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok 

átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazá-

sa. 

Földrajz: időjárási isme-

retek, tájékozódás, tér-

képhasználat. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezettuda-

tosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, 

közlekedési szabály.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

tanév végén 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvésbizton-

sággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gördülés 

esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben a fejlesztés 

várt eredményei a 

tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdelmekben. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas 

fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása 

során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására 

szoktatás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  
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Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos 

testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejleszté-

sük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik 

a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, 

esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok 

betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó kö-

rülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele 

mellett történik. 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, eme-

lések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elem-

kapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések ál-

lásból, térdelésből, földharcban. 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások a 7-8. 

osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új variációkban, foko-

zódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variá-

ciók mellett – a szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív 

alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban, földharcban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúra. 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek mozgé-

konysága, anatómiai 

ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus beme-

legítő mozgások ismerete. 

Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gu-

mikötél, medicinlabda). 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív 

megoldása, és az ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessé-

ge. 

A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, tisz-

telet, tus, ippon. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 

földharcban. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

(Választható, ellenkező esetben az órák arányosan szétosztandók más tematikus 

területekre.) 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m mellúszás, 150 m 

hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő viselkedé-

si szabályai ismerete, betartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés erősí-

tése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a pihe-

nés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele a 

bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló hely-

zetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csoportosban. 

Ugrások társ(ak) segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy víz-

biztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges (pl. 

csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával. 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorla-

tok eszközzel és eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségé-

Fizika: Közegellenállás, a 

víz tulajdonágai, felhajtó-

erő, és vízszennyezés. 

Newton és Arkhimédész 

törvényei. 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 
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vel (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

Az úszás technikája 

Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a gazdaságosabb erő-

közlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő arányá-

nak javítása, az úszás adta monotónia tűrése. Úszások 80010001200 m-en 

választott technikával. 

A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése opti-

mális sebességmegtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos fordu-

lók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 

Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp a 

pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései motívu-

mának széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, önfej-

lesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan fenn-

tartható rutin megértése. 

A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos mene-

tének ismerete. 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló haszná-
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lata, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos félelmek 

megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport 

közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós forduló, 

vízből mentés, mentőugrás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 
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úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gya-

korlat bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a 

vízbe és vízben. 

Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés veszé-

lyeinek, pontos menetének felsorolása. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, 

törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a 

progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülé-

se. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai – 

elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészségmeg-

őrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bővíthe-

tő információs készletének rendszerezése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendí-

tések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a pul-

zus mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi test 

működéséről, aerobter-

helés, gerinc-ferdülés. 
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Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 

megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolásá-

ra. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 

megőrzése érdekében. 

Köredzéses módszer változatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – ösz-

szehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gya-

korlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – 

állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok meg-

fogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélé-

sére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény része-

ként értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja 

mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a 

sport általi oldás elfogadása. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, ismétlés-

szám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, 

gerincvédelem. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és felelős 

alkalmazása.  

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének 

legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméterek is-

merete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő célok meg-

fogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküz-

désében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogya-

tékos tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 
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A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet .11 melléklet szerinti 

Adaptált kerettanterv a szakiskolák számára (ST) 

11. évfolyam 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Előzetes tudás Események elmesélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességihez igazodóan: 

aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

társas kapcsolatokba a tanult elemek beépítése. 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

a pontos artikuláció, 

a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Beszéd(meg)értés: 

mondatok szintjén, 

szöveg szintjén. 

Beszédkészség. 

Tanulói tevékenység 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a pergő, 

tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a hangkapcsolatok sza-

bályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, 

Testnevelés: légzés-

technika. 

 

Osztályfőnöki óra: kom-

munikációs képesség. 
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indulatok, szándékok megjelenítése. 

Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a „rész” hoz-

zárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok javítása, új fogalmak, 

szókapcsolatok tartalmának megismerése az értelmező szótár vagy rokon 

értelmű szavak alkalmazásával. 

Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez 

tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje, feladatok, utasítások 

végrehajtása. 

A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem” felismerése, 

kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez, dramatizálás. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- szin-

tetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv különböző szint-

jein, különböző szempontok szerinti csoportosítások, fogalomalkotások. 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és szó-

kapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű szavakból szó-

sorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek megállapítása, 

hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése szövegkörnye-

zetbe, a stílushatások véleményezése, szépirodalmi és köznyelvi szöve-

gek összehasonlítása, azonosságok és különbözőségek meghatározása, 

szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a 

szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és 

tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok”önálló használatának 

megtanulása. 

Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években szerzett 

információk rendszerezése, gyakorlása. 
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Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő felismerése az 

ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

Érdeklődésnek megfelelő könyv választása. 

Ismeretek 

Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

Szövegfeldolgozás. 

Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

Tanulói tevékenység 

Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés megadott 

szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező olvasmány kiköl-

csönzése). 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.  

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció.  

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Matematika: adatgyűj-

tés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, lényegkiemelés, 

vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi ismeretek 

Előzetes tudás Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete. 



  

759 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek segítsé-

gével. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak alkalmazása. 

Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek) 

alkalmazása.  

Tanári útmutatás alapján a tanuló szöveget alkot, a szövegeket kiegészíti, 

módosítja. 

Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással kapcsolatos 

ismeretek. 

A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása. 

Jól olvasható egyéni íráskép. 

 

Ismeretek 

A mondatok szövegben betöltött szerepe.  

Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 

Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 

Az írott beszéd felelőssége.  

Pontos és szabatos megfogalmazás. 

Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása.  

Hibakeresés, hibajavítás. 

Helyesírási szótár használata.  

Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel számítógépen írás 

alkalmával. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi nyelv haszná-

lata. 

 

Tanulói tevékenység 

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, tiltó 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program. 
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jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, sms stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, érté-

kelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos formá-

ban. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Szerialitás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajta, szavak fajtáinak nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 

Előzetes tudás 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete, alkalmazása (másolás, emlékezetből 

való írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazá-

sa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.  

Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek megfelelően (kézírá-

sos, számítógépen írott). Az írás közben felmerülő helyesírási, értelmezési 

probléma esetén tanári segítséggel. 

Saját és mások írásmunkáit ellenőrizze, javítsa a tanuló a tanult nyelvtani 

szabályoknak megfelelően. 

Testnevelés: mozgás-

koordináció fejlesztése. 

 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program, 

az internet felelős hasz-

nálata. 
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Ismeretek 

Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, megbeszélése. 

Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma alapján. 

Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői (magánlevél, 

hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok alapján 

szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény kiszűrése) a célkö-

zönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, tanárának 

stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus alapján, hogy kinek 

íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős alkalma-

zása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély kérése) a 

célnak megfelelően. 

„Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabályok, fogalmazás, 

leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi szöveg olvasása 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Minél több alkotást megismerni, megszeretni. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A jellemző stílusjegyek alapján a hallott, vagy olvasott szöveg jellegének 

felismerése. 

Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása. 

A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek szerint feladat-

vállalás. 

 

Ismeretek 

Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások felidézése. 

A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, dráma, mese, 

mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő irodalmi alkotá-

sok, filmek, színdarabok választása). 

Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi összeállítások előadása 

közönség előtt. 

Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: köszöntő, búcsúz-

tató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése nyomán az 

élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével reagál a tanuló. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése moziban, 

a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával kapcsolatos élmények 

elmondása. 

Alkalomra előadással készülni (a kiválasztott anyag elemzése, szereposz-

tás, próba), előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 
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Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Az olvasott szöveg megértését segítő szómagyarázat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció – Médiaismeret 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Ismert médiafelületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási szo-

kások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, informatika). 

Média által elérhető információforrások értékének felismerése, az ezekből való 

tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Lehetőség szerint rendszeresen hírlap-, folyóirat-olvasás, hírműsorok né-

zése, hallgatása. 

A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának mérlegelése. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott ismeretek ér-

telmezése. 

A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, fenntartással fogadá-

sa. 

Ismeretek 

A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlap, kommunikációs 

források. 

Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása (cáfolat, 

megerősítés). 

Könyvtárhasználat. Internethasználat az információszerzéshez. 

Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, pletyka, rágalom). 

A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság viszonya. 

A reklámok célja és természete. 

Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió műsorának készítésé-

ben (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók választéka. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 

 

Informatika: etikai állás-

foglalás. 
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Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális valóság, 

látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, ter-

mék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyó-

irat, szaklap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni beszéd-

partnerével, véleményt elfogadni. 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések 

alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvasható, 

áttekinthető írásművek készítésére. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

 

IDEGEN NYELV 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának fontos-

ságáról. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, meg-

oldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 

beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok sze-

repének hangsúlyozása. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 

összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 

A Szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség 

rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: hivata-

los szövegek értelmezé-

se. 

Speciális szükségletűek 

fejlesztési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  



  

767 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

 

Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, 

jövevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális techno-

lógia szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, 

anyanyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, dif-

ferenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségletűek 

esetében javasolt peda-

gógiai eljárások, mód-

szerek, szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak sike-

resek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein szerzett 

tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy mi-

lyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek 

területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli 

interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfonto-

sabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figye-

lembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontos-

ságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismere-

teket önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák hasz-

nálata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 

célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világ-

ban játszott szerepéről. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerke-

dés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni 

célok megfogalmazása. 

A Szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megis-

merése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának nö-

velésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározá-

sa. A célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezé-

se, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonat-

kozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 

tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és viselke-

dés. 

Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésterem-

tés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. 

UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST 

– „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; 

REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 

az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és kör-

nyezete életében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a szű-

kebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkörök 

anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges módjai a 

szűkebb/tágabb családon belül. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, 

lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc 

időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 

legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 

esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsoro-

lása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az 

adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, 

családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, egyének és 

közösségek szerepe a 

történelemben. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

konfliktusok ábrázolása 

az irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulaj-

donság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a „család témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívuma-

it/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési 

tárgyait, a mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 

kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemutatá-

sa. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, 

posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal leírá-

sa. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozá-

sa alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókör-

nyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A 

témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

(szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település kap-

csolata 

KOMA: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása 
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Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes az „otthon” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendszerét. 

Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni he-

lyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 

működésének szabályrendszerét. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex művelt-

ség-területhez kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok 

tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a ma-

gyarországi közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevé-

kenykedők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyama-

ta során barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a 

hosszú barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 

tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megne-

vezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hang-

anyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő 

hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 
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Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 

alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 

tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „barát-osztálytárs” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatá-

rozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatá-

suk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 

Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, 

női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat 

fogalmak. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi 

típus szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 

más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-



  

788 

lesztéséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kom-

petencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.ht

ml 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruha-

darabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használa-

ta. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző élethelyzetek-

ben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, 

ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, 

illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értel-

mezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: iro-

dalmi és hétköznapi szö-

vegek értelmezése. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkár-

tyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros 

alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, ve-

szélyforrás, védekezés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  



  

792 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „időjárás-öltözködés” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szöve-

gekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 

kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelme-

zése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az 

egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegsé-

gek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 

étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 

alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan 

zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 

asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 

amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 

módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzé-

se. Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető 

havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarket-

ben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szo-

kások, az egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldol-

gozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai ada-

tok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, posz-

ter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: táp-

lálkozás, emésztés, kivá-

lasztás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagér-

tékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyészté-

si, főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, 

élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társada-

lom, veszélyforrás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „élelmiszerek-étkezési szokások” témakörhöz kapcsolódó hal-

lott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és fel-

használására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdeké-

ben.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mon-

datban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szer-

kezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és elekt-

ronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 

utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 

annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 

elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen 

végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, 

kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi 

programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös 

programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán 

kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak aka-

dályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és idő-

tartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltétel-

rendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A kü-

lönböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-

formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és változatok 

– információ, szexualitás, 

az emberi élet szakaszai. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, 

aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem kar-

bantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyfor-

rás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szabadidő” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből a 

legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott 

kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi tel-

jesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 

vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, 

a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 

ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biz-

tonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 

beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; 

álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozá-

som, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 

hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetősége-

im ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kínál-

kozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 

munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az 

álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak 

ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű bemutat-

kozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és ho-

gyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg össze-

hasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott szak-

ma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni az 

adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb 

eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a kereseti lehetőségek, 

perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek. 

Matematika: 

százalékszámítás, hatvá-

nyozási ismeretek . 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmányok 

abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, életpálya-

építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, 

alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, 

vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gaz-

dálkodás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szakma világa” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatáro-

zott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! - projekttervek 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfogla-

lás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hó-

napokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, informá-

ciókérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 

reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 

jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 

partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 

stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Természetismeret: tér-

képhasználat, 

országismeret. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: infor-

mációforrások használa-

ta (prospektusok, ké-

pek), szövegalkotás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltődés, 

útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szelle-

mi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb 

és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének 

fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdeké-

ben az általa betartandó szabályokat.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

MATEMATIKA 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási műveletek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Problémamegoldó képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A logikai kifejezések alkalmazása. 

Adatok leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, 

rendszerezése, táblázat készítése, valószínűségi esemény becslése. 

Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldás meg-

keresése adott alaphalmazon. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, ana-

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincs, pontos 

fogalmazás. 
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lógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai gondolkodás, következtetés, 

ítéletalkotás. 

Összefüggések. 

Valószínűség. 

Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata (nincs 

közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másik-

nak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.  

Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése. 

Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.  

Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.  

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, „valószínűbb” 

logikai megfogalmazások tartalma. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan. Műveletek 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A matematika fogalmainak a mindennapi életben való használata. 
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céljai Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek 

biztos elsajátítása. 

Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

A négy alapművelet biztonságos használata matematikai probléma meg-

oldásában. 

Pontos és gyors számolás. 

Zsebszámológép használata. 

Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

Természetes számfogalom és mennyiségfogalom elmélyítése. 

Számfogalom, számköri ismeretek. 

Műveletek. 

Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, bőví-

tés, összehasonlítás, rendezés. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és tize-

des törttel, osztás egész számmal.  

Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a min-

dennapi élethez kapcsolódó gyakorlatokban.  
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Egyszerű százalékérték számítások (kamatok, árleszállítás, adó). 

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási terv 

elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (pl. folyószámla, hitelszámla, 

kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérések 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos végzése. 

A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem előtt tartása. 

Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalma-

zása gyakorlati példákban. 

Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel terület és 

térfogat számítása. 

Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Idő mérése. 

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása tanult 

tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése, 

tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, 

majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, össze-

függések megállapítása. 

Szöveges feladatok megoldása.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, szabvá-

nyos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán).  

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordináta-rendszer. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

A tanuló képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Tud állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Ismeri a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racionális 

számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka.  

 

 

 

ETIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Előzetes tudás 
Legyen önálló véleménye a tanulónak,, ismerje a társadalmi életet szabályozó 

törvények létét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapozza meg a tanulók törvénytisztelő, türelmes 

magatartását, mások elfogadását. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

Törvényi szabályok megismerése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Ismeretek: 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

Törvényi, rendeleti szabályok szerinti cselekvés a hétköznapokban 

(csendrendelet, állattartás, közlekedés…). 

 

Tanulói tevékenység: 

Társak, környezet jellemzése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, szenvedés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyén, közösség, társadalom 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Iskolán kívüli közösségek. 

A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Ismeretek 

Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuniká-

ció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a visel-

kedési normák és szabá-

lyok szerepe. 

Leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban 
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Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Társadalmi felelősségvállalás másokért. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális társas helyzetek 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Leány és női, fiú és férfi 
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Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

szerepek a családban, a 

társadalomban. 
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Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 

Törvénytisztelő állampolgári viselkedés kialakulása. 

 

 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globalizáció – lokalizáció 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható folyamatok-

nak) az ismerete konkrét példákban. 

A nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal kapcso-

latos alapvető jellegzetességek ismerete. 

Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete. 

A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség felisme-

rése és értékelése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális és a lokális: elszigetelt 

világok versus hálózati világok.  

A globális gazdaságtól a helyi piacig – Mit vihetek a tőzsdére, és mit a 

helyi piacra? – összehasonlítás, megkülönböztetés, az alapfogalmak 

megismerése, megértése konkrét példák alapján. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig, az érdekképviselet 

eltérő szintjei és színterei; összehasonlítás, megkülönböztetés, az alap-

fogalmak megismerése, megértése konkrét példák, esetek alapján. 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a feketegazda-

ság); munkaerő-piac nemzetközi térben – alapfogalmak megismerése, 

előnyök, hátrányok összevetése. 

Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); a sokszínű Kárpát-

medence – kulturális kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi népek, nemze-

tiségek szokásainak megismerése, összehasonlítása, tapasztalatok meg-

osztása. 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek, 

állampolgári jogok és 

kötelességek. 

Matematika: százalék-

számítás, hatványozási 

ismeretek.  

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, ideológia, ön-

kormányzat, választás, kulturális sokszínűség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasz-

tás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kaleidoszkóp 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának felisme-

rése. 

A kulturális fogyasztás sokszínű kínálatának és az ezekhez kapcsolható érté-

kek ismerete. 

Az egyén felelősségének belátása mikro- és makroszinten a családtervezés 

fontosságát illetően. 

A tolerancia fogalmának megértése. 

Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mikrotörténetek a makrotörténelemben – a családi legendáriumok hasz-

na, kultúra- és tapasztalatátadás rendje a nemzedékek között; élmények, 

tárgyi emlékek gyűjtése. 

Az operáktól a performanszig – a kulturális fogyasztás sokszínűségének 

megismerése, programajánlatok keresése, programtervezés. 

Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések következményeinek felmé-

rése. 

A nagy családok és a szinglik. 

Ő és én. 

Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a társadalomban. 

A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése (az al-

kotmány, a törvények és a rendeletek). 

Hol húzódnak a határok: jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és törvény-

telen, szankciók – konkrét esetek megvitatása. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet, alkotmány. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasz-

tás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mit és miért tanultam az iskolában? 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság, eredményesség, mi-

nőség). 

 Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és az élet-

pálya-építés szempontjaival. 

Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának” megismerése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális iskola képe, ahogy mi (diákok) szeretnénk látni – tervezés, 

megvitatás, vélemények ütköztetése. 

Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása, megvita-

tása. 

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, összekapcsolás az 

életpálya-tervezéssel. 

Társadalomismeret: isko-

la a történelemben. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi tudás, 

élethosszig tartó tanulás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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 A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasz-

tás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges kompetenciák to-

vábbfejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése.  
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében, a 

projektmódszer ismerete. 

Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: 

a projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasztás 

fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

TESTNEVELÉS 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Sportjátékok 

(Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos moz-

gásformák tematikai egységre átcsoportosítható.) 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos techni-

kai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete 

és alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

Speciális szükségletű-

ek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transz-

ferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 
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Speciális szükségletű-

ek nevelési-fejlesztési 

céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kom-

petencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pon-

tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A közvetlen 

tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés megszervezésé-

re, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó megbeszélések a gya-

korlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása, melyek során önálló az 

egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia 

szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használata, 

rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indi-

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitá-

ció, forgatónyoma-

ték, pályavonal, 

hatás-ellenhatás. 
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rekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, 

megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-test 

elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó 

szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb meg-

kötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a 

labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az elkö-

vetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges játéksza-

bályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel használatával is. 

Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyzőkönyvvezetésben szerzett 

gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése osz-

tályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanulók számá-

ra a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazot-

tan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, kidobott 

labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, támadó, védő láb- 

és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó 

labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló és krea-

tív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos védekezés, 

vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban és 

védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú 

taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Matematika: tér-

geometria – gömb-

térfogat; 
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Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb taktikai 

egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan vég-

rehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása rövidebb 

akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való táma-

dások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk ismétlése 

12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtása 

6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

valószínűségszámít

ás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő hiba-

százalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes 

befejezésekkelPozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellenféllel 

szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos cselezé-

sek, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda céltuda-

tos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szög-

letrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások különböző távol-

ságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. 

Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjátéká-

nak megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Biológia-

egészségtan: ér-

zékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a labdát, 

így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé helyeződik, más-

részt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs testi kontaktus. E két 

szempont alapvetően meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének gya-

korlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék elérése 
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érdekében 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása he-

lyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű lab-

dákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak meghatáro-

zott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvédekezési 

forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett 

labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtanítása, hely-

tartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, koope-

ratív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülé-

sének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüggések 

értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a 

témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituációkban, 

a döntésekben pedig a baleset-megelőzés fontosságának tudatos képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felszerelés 

és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 

 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-

orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-

zésen alapuló játék. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az 

edzésben és a játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 

szimulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 

szerepnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 

megfogalmazása. 
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A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolato-

kat szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembe-

vételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgásbiztonság-

gal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus tovább-

fejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új elem- és 

motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének min-

den területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, verseny-

zésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú kommuni-

káció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, könnyed, plasz-

tikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal történő ismét-

lése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem változ-

tatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az aktív és 

passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmet-

rikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok ösz-

szeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, 

egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gyakorla-

tokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, fek-

vésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs 

Fizika: egyensúly, moz-

gások, gravitáció, sza-

badesés, szögelfordulás. 

Biológia-egészségtan: az 

izomműködés élettana. 
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képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést 

követő rendszeres kontrollal. 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy szeren a ko-

rábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik választott 

szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, 

kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak mozgásos 

gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba, guruló-

átfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, 

kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpeszté-

sek, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és differen-

ciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-

vábbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az elemkap-

csolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltar-

tás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiztos szin-

ten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a szükség szerint 

beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a variá-

ciókban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltá-

maszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek 

támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, 

szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztés-

sel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos 

fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, billenés, 

támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, 

hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-tolódás 

támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesztés hátra. 
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Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, 

guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, 

hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, 

guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendí-

téssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtá-

masz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, 

lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfel-

lendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőál-

lásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felug-

rás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, együt-

tes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás beépí-

tése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interpretá-

lást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások megisme-

rése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesz-

tése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a 

szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló 

gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos interpretációk 

támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő 

mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások közben, 

kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások 

és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és átadások 

egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, karika-

körzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével 

– a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Művészetek: az esztétika 

fogalma. 

Aerobik Ének-zene: tempó, rit-
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A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyos-

ság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető 

gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtar-

tás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egymással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges opti-

mális tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített szabá-

lyokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített szabályoknak 

megfelelően. 

Táncos mozgásformák  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi személyi és 

tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 

A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve ehhez a 

rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric boogie, salsa, 

diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrend-

szerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben 

rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok, koreográfiák 

tanulásának, gyakorlásának rendszere. 

Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia megtanulása 

és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a Tánc és 

dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és rövid 

táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkal-

mazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített – moz-

gásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

mus. 

Művészetek: romantika, 

modernitás. 
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ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások tanítá-

sa. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájá-

nak átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 

szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, esetleg 

sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyéni és 

helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldások keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembevételé-

vel, a stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel a 

sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas 

talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 
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Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, idő-

beli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 

koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 

bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A 

torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képessé-

gek fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 

kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérkezés az 

ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és önálló 

gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a korosztá-

lyos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, beépítése 

a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának 

tudatosítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

Fizika: hajítások, energia. 

Történelem, társadalmi 



  

857 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A kedvező 

rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű végrehajtás, 

eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 4x50-100 m-es 

váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb aka-

dályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kivá-

lasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 

megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása 

és teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások megtalá-

lása.  

Ugrások 

A homorító és ollózó távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakított neki-

futással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés versenyek lebonyolításá-

ban. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses sorozat 

elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító végrehajtása. 

Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes lendület-

ből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. Lendületvétellel 

egykezes vetés végrehajtása.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai telje-

sítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a kudarc 

elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

és állampolgári ismere-

tek: Az olimpiai eszme. 

Az újkori olimpiák törté-

nete 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmazkodás, 

korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, hasmánt- és 

floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyvvezetés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések 

begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
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Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és balesetvé-

delmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, csoportos 

mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő 

jelentősége. 

Speciális szükségletű-

ek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti ismeretek 

megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás 

szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése. A testnevelés 

újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és tá-

gabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor 

sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és csoportos öntevé-

keny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Speciális szükségletű-

ek nevelési-fejlesztési 

céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 
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alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompeten- cia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági moz-

gás mozgásműveltségének fejlesztése.  

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tantervben 

választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési és versenyzési 

rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek keze-

lése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erőivel - 

játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasználásával 

jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-

biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a táj-

használatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, a do-

hányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felké-

szítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. 

Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommunikációs és koope-

rációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változatosság 

biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a környezet adta 

kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák 

elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, minitrambulin, 

gúlagyakorlatok stb.) 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben kidolgo-

zott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sportolás 

során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek önmagá-

Biológia-egészségtan: 

élettan. 



  

862 

val, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata kialakítása.  

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szerzése 

(tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortábor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismerete. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, példa-

mutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 



  

864 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselek-

vésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a félelem 

leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú 

játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az 

önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben 

előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások csukló-

ra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, leszorí-

tások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formá-

ban és páros küzdelmek. 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelyezések, 

irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás ismerete, 

megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdőjelle-

gű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által meg-

erősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ókori olimpiák, hő-

sök, távol-keleti kultúrák. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes küzdelem, 

agresszió, önuralom, sportszerűség. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 

földharcban. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív életmód 

érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző eljárásokból 

egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 
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A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelemben. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és 

rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez és 

szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges készségek és 

kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra 

kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szervezése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegoldásai, 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működése, 

a keringési rendszer 



  

870 

kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, értékelés meg-

valósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcso-

lódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülöní-

tése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól szerve-

zettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem 

(idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, meg-

felelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvalósítása 

a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző 

eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, fejlesztési 

lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgásszen-

zorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai labda, 

pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, ismétlé-

ses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatása és a 

végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

Fizika: egyszerű gépek, 

erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításá-

nak és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a 

zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása 

a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és integrálása az 

eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek használata a minden-

napi élet helyzeteiben. 
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A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos alkalma-

zása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a feszültségek 

szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a helyi 

lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a 

helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sportági jelleggel). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások isme-

rete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges alvás-

ban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes 

bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckímélet 

lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a másik 

ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást erősí-

tő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, tartós 

és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxáció, inger-

nagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Relaxáci-

ós gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A feszültségek 

szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete, 

pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házi-

munkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

* Speciális szükségletűek 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogya-

tékos tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 

 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 11. melléklet szerinti 

Adaptált szakközépiskolaikerettanterv szakiskolák számára12. évfolyam 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Előzetes tudás Események elmesélése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességihez igazodóan: 

aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

társas kapcsolatokba a tanult elemek beépítése. 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

a pontos artikuláció, 

a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Beszéd(meg)értés: 

mondatok szintjén, 

szöveg szintjén. 

Beszédkészség. 

Tanulói tevékenység 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a pergő, 

tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a hangkapcsolatok sza-

bályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, 

indulatok, szándékok megjelenítése. 

Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a „rész” hoz-

zárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok javítása, új fogalmak, 

szókapcsolatok tartalmának megismerése az értelmező szótár vagy rokon 

értelmű szavak alkalmazásával. 

Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez 

tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje, feladatok, utasítások 

Testnevelés: légzés-

technika. 

 

Osztályfőnöki óra: kom-

munikációs képesség. 
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végrehajtása. 

A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem” felismerése, 

kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez, dramatizálás. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- szin-

tetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv különböző szint-

jein, különböző szempontok szerinti csoportosítások, fogalomalkotások. 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és szó-

kapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű szavakból szó-

sorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek megállapítása, 

hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése szövegkörnye-

zetbe, a stílushatások véleményezése, szépirodalmi és köznyelvi szöve-

gek összehasonlítása, azonosságok és különbözőségek meghatározása, 

szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a 

szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és 

tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok”önálló használatának 

megtanulása. 

Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években szerzett 

információk rendszerezése, gyakorlása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Fejlesztési követelmények 

Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő felismerése az 

ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

Érdeklődésnek megfelelő könyv választása. 

Ismeretek 

Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

Szövegfeldolgozás. 

Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

Tanulói tevékenység 

Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés megadott 

szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező olvasmány kiköl-

csönzése). 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.  

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció.  

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Matematika: adatgyűj-

tés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, lényegkiemelés, 

vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi ismeretek 

Előzetes tudás 
Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete. 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni a tanuló. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek segítsé-

gével. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Fejlesztési követelmények 

Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak alkalmazása. 

Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek) 

alkalmazása.  

Tanári útmutatás alapján a tanuló szöveget alkot, a szövegeket kiegészíti, 

módosítja. 

Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással kapcsolatos 

ismeretek. 

A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása. 

Jól olvasható egyéni íráskép. 

 

Ismeretek 

A mondatok szövegben betöltött szerepe.  

Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 

Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 

Az írott beszéd felelőssége.  

Pontos és szabatos megfogalmazás. 

Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása.  

Hibakeresés, hibajavítás. 

Helyesírási szótár használata.  

Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel számítógépen írás 

alkalmával. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi nyelv haszná-

lata. 

 

Tanulói tevékenység 

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, tiltó 

jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, sms stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, érté-

kelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos formá-

ban. 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program. 
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Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Szerialitás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajta, szavak fajtáinak nevei. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 

Előzetes tudás 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete, alkalmazása (másolás, emlékezetből 

való írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazá-

sa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.  

Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek megfelelően (kézírá-

sos, számítógépen írott). Az írás közben felmerülő helyesírási, értelmezési 

probléma esetén tanári segítséggel. 

Saját és mások írásmunkáit ellenőrizze, javítsa a tanuló a tanult nyelvtani 

szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, megbeszélése. 

Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

Testnevelés: mozgás-

koordináció fejlesztése. 

 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program, 

az internet felelős hasz-

nálata. 
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Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma alapján. 

Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői (magánlevél, 

hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok alapján 

szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény kiszűrése) a célkö-

zönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, tanárának 

stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus alapján, hogy kinek 

íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős alkalma-

zása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély kérése) a 

célnak megfelelően. 

„Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabályok, fogalmazás, 

leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi szöveg olvasása 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Minél több alkotást megismerni, megszeretni. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A jellemző stílusjegyek alapján a hallott, vagy olvasott szöveg jellegének 

felismerése. 

Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása. 

A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek szerint feladat-

vállalás. 

 

Ismeretek 

Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások felidézése. 

A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, dráma, mese, 

mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő irodalmi alkotá-

sok, filmek, színdarabok választása). 

Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi összeállítások előadása 

közönség előtt. 

Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: köszöntő, búcsúz-

tató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése nyomán az 

élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével reagál a tanuló. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése moziban, 

a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával kapcsolatos élmények 

elmondása. 

Alkalomra előadással készülni (a kiválasztott anyag elemzése, szereposz-

tás, próba), előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 
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Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Az olvasott szöveg megértését segítő szómagyarázat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció – Médiaismeret 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Ismert médiafelületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási szo-

kások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, informatika). 

Média által elérhető információforrások értékének felismerése, az ezekből való 

tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Lehetőség szerint rendszeresen hírlap-, folyóirat-olvasás, hírműsorok né-

zése, hallgatása. 

A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának mérlegelése. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott ismeretek ér-

telmezése. 

A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, fenntartással fogadá-

sa. 

Ismeretek 

A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlap, kommunikációs 

források. 

Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása (cáfolat, 

megerősítés). 

Könyvtárhasználat. Internethasználat az információszerzéshez. 

Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, pletyka, rágalom). 

A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság viszonya. 

A reklámok célja és természete. 

Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió műsorának készítésé-

ben (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók választéka. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 

 

Informatika: etikai állás-

foglalás. 
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Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális valóság, 

látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, ter-

mék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyó-

irat, szaklap. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni beszéd-

partnerével, véleményt elfogadni. 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések 

alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvasható, 

áttekinthető írásművek készítésére. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

 

 

MATEMATIKA 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási műveletek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Problémamegoldó képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincs, pontos 

fogalmazás. 
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A logikai kifejezések alkalmazása. 

Adatok leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, 

rendszerezése, táblázat készítése, valószínűségi esemény becslése. 

Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldás meg-

keresése adott alaphalmazon. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, ana-

lógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai gondolkodás, következtetés, 

ítéletalkotás. 

Összefüggések. 

Valószínűség. 

Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata (nincs 

közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másik-

nak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.  

Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése. 

Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.  

Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.  

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, „valószínűbb” 
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logikai megfogalmazások tartalma. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan. Műveletek 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek 

biztos elsajátítása. 

Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

A négy alapművelet biztonságos használata matematikai probléma meg-

oldásában. 

Pontos és gyors számolás. 

Zsebszámológép használata. 

Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

Természetes számfogalom és mennyiségfogalom elmélyítése. 

Számfogalom, számköri ismeretek. 

Műveletek. 

Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, bőví-

tés, összehasonlítás, rendezés. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

Műveletek természetes számokkal. 
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Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és tize-

des törttel, osztás egész számmal.  

Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a min-

dennapi élethez kapcsolódó gyakorlatokban.  

Egyszerű százalékérték számítások (kamatok, árleszállítás, adó). 

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási terv 

elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (pl. folyószámla, hitelszámla, 

kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérések 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos végzése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-
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A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem előtt tartása. 

Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalma-

zása gyakorlati példákban. 

Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel terület és 

térfogat számítása. 

Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

Idő mérése. 

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása tanult 

tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése, 

tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, 

majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, össze-

függések megállapítása. 

Szöveges feladatok megoldása.  

vegelemzés. 
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Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, szabvá-

nyos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán).  

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordináta-rendszer. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

A tanuló képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Tud állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Ismeri a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racionális 

számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka.  

 

 

 

 

IDEGEN NYELV 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának fontos-

ságáról. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 
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A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, meg-

oldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 

beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok sze-

repének hangsúlyozása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok tematikus 

összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checkliste” segítségével. 

A Szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév során 

feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a sorrendiség 

rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok rögzítése. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: hivata-

los szövegek értelmezé-

se. 
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Speciális szükségletűek 

fejlesztési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvrokonságok, 

jövevényszavak a történelmi eseményekhez köthetően, a digitális techno-

lógia szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, 

anyanyelvi sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, dif-

ferenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükségletűek 

esetében javasolt peda-

gógiai eljárások, mód-

szerek, szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak sike-

resek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein szerzett 

tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy mi-

lyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az alapkészségek 

területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség, szóbeli 

interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított technikák. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz legfonto-

sabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói vélemények figye-

lembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való képesség fontos-

ságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismere-

teket önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák hasz-

nálata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a 

célnyelvi országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világ-

ban játszott szerepéről. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. Ismerke-

dés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és megvitatása, egyéni 

célok megfogalmazása. 

A Szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megis-

merése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának nö-

velésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározá-

sa. A célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezé-

se, elmélyítése, valamint a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonat-

kozó ismeretek felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon tanultak 

tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és viselke-

dés. 
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Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, jelentésterem-

tés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. 

UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST 

– „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; 

REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 

http://www.sikeresvizsga.hu/?o=motivacio
http://www.sikeresvizsga.hu/?o=tanulasi-strategiak
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja 

az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és kör-

nyezete életében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a szű-

kebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó feladatkörök 

anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció lehetséges módjai a 

szűkebb/tágabb családon belül. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, kor, 

lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc 

időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 

legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, 

esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsoro-

lása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az 

adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok személyének, 

családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, egyének és 

közösségek szerepe a 

történelemben. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

konfliktusok ábrázolása 

az irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső tulaj-

donság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a „család témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok pozitívuma-

it/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, funkcióit, berendezési 

tárgyait, a mindennapi élethez szükséges eszközöket. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.   

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz alapján. A 

kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb helyiségeinek bemutatá-

sa. A lakás és közvetlen környezetének bemutatása (kert, park, üzletek, 

posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az iskolától hazáig útvonal leírá-

sa. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozá-

sa alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókör-

nyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A 

témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

(szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település kap-

csolata 

KOMA: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása 
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Speciális szükségletűek fej-

lesztési követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

Javasolt pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, 

differenciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmun-

ka) 
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Speciális szükségletűek ese-

tében javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-szerek, szer-

vezési- és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival 

küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes az „otthon” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egy-

szerű kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, össze-

függő mondatban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és 

nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, rendszerét. 

Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg tudja fogalmazni he-

lyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat definiálni, ismeri a barátság 

működésének szabályrendszerét. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex művelt-

ség-területhez kap-

csolható fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kommu-

nikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 



  

908 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző szakaszok 

tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. Vizsgarendszerek a ma-

gyarországi közoktatásban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevé-

kenykedők feladatköre, kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyama-

ta során barátságok kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a 

hosszú barátság, egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, belső 

tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek megne-

vezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, hang-

anyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület országaiban élő 

hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 
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Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése 

szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos 

információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, tantárgyi 

alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig tartó 

tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „barát-osztálytárs” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek-

ből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatá-

rozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt hatá-

suk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés formái. 

Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását követő, 

női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a praktikusság és divat 

fogalmak. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi 

típus szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint 

más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési cél-

jai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kom-

petencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.ht

ml 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi ruha-

darabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való használa-

ta. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítás, a különböző élethelyzetek-

ben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, farsangra, 

ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, 

illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/televízióban látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok értel-

mezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: iro-

dalmi és hétköznapi szö-

vegek értelmezése. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, bankkár-

tyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, természetes/környezetre káros 

alapanyag, a vásárlás mint szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, ve-

szélyforrás, védekezés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, ta-

nulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „időjárás-öltözködés” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szöve-

gekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meg-

határozott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az étkezéssel 

kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, receptek értelme-

zése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food vendéglőben, az 

egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen táplálkozás okozta betegsé-

gek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



  

919 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. Hogyan 

étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti összejövetelek 

alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család házon kívül? Hogyan 

zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 

asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek receptjei, 

amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, az elkészítés 

módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az egészség megőrzé-

se. Az egészséges étkezés alapszabályai. A család étkezésére költhető 

havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarket-

ben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szo-

kások, az egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldol-

gozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai ada-

tok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során 

kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, fotó, posz-

ter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: táp-

lálkozás, emésztés, kivá-

lasztás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony tápanyagér-

tékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, termelési, tenyészté-

si, főzési technológia, táplálkozás, egészség, betegség, főzés mint hobbi, 

élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társada-

lom, veszélyforrás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes az „élelmiszerek-étkezési szokások” témakörhöz kapcsolódó hal-

lott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és fel-

használására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdeké-

ben.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mon-

datban meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szer-

kezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és elekt-

ronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a színház, az 

utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség megőrzése, illetve 

annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és a szabadidőnkben. Az 

elektronikus média mint a haladás, illetve a függőség eszköze. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket szívesen 

végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, kedvenc filmje, 

kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai esti programjai, hétvégi 

programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, bulik, közös 

programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az iskolán 

kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak aka-

dályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és idő-

tartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság feltétel-

rendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányí-

tott beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A kü-

lönböző forrásokból származó/különböző személyekkel kapcsolatos in-

formációk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és változatok 

– információ, szexualitás, 

az emberi élet szakaszai. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, erőgyűjtés, 

aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a szellem kar-

bantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói társadalom, veszélyfor-

rás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szabadidő” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből a 

legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott 

kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ szellemi tel-

jesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, alkalmazotti/beosztotti státusz, 

vállalkozói szemlélet. A formális tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, 

a kiválasztott szakmáról szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális 

ismerete. A munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biz-

tonsági előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése, 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompe-

tencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő hely-

zetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált 

beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; 

álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozá-

som, munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és 

hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, lehetősége-

im ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen nyelvterületen kínál-

kozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, munkaidő, 

munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges foglakozások, az 

álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, menete, elemei, fogalmak 

ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz elkészítése, egyszerű bemutat-

kozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és ho-

gyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg össze-

hasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott szak-

ma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell ellátni az 

adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés legfontosabb 

eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a kereseti lehetőségek, 

perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek. 

Matematika: 

százalékszámítás, hatvá-

nyozási ismeretek . 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

hivatalos szövegek, do-

kumentumok létrehozása. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, tanulmányok 

abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, munkába állás, életpálya-

építés, egész életen át tartó tanulás, családi bevétel, kiadás, diákmunka, 

alkalmi munka, főállás, mellékállás, értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, 

vállalkozói attitűd, megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gaz-

dálkodás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Képes a „szakma világa” témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatáro-

zott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kér-

désekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban 

meséljen a fent említett témakör tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív 

helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerke-

zeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! - projekttervek 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, szállásfogla-

lás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, tapasztalatcsere. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó kom-

munikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szüksé-

ges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kom-

petencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hó-

napokat), a valós és álom úticél megnevezése, szálláskeresés, informá-

ciókérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 

reklamálás, probléma/panasz udvarias kinyilvánítása, segítség kérése, 

jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a 

partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet 

stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Természetismeret: tér-

képhasználat, 

országismeret. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: infor-

mációforrások használa-

ta (prospektusok, ké-

pek), szövegalkotás. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki feltöltődés, 

útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, beilleszkedés, szelle-

mi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb 

és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének 

fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdeké-

ben az általa betartandó szabályokat.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

ETIKA 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Előzetes tudás 
Legyen önálló véleménye a tanulónak,, ismerje a társadalmi életet szabályozó 

törvények létét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapozza meg a tanulók törvénytisztelő, türelmes 

magatartását, mások elfogadását. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

Törvényi szabályok megismerése. 

 

Ismeretek: 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

Törvényi, rendeleti szabályok szerinti cselekvés a hétköznapokban 

(csendrendelet, állattartás, közlekedés…). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Tanulói tevékenység: 

Társak, környezet jellemzése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, szenvedés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyén, közösség, társadalom 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Iskolán kívüli közösségek. 

A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Ismeretek 

Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuniká-

ció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a visel-

kedési normák és szabá-

lyok szerepe. 

Leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban 
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repem a közösségben.  

Társadalmi felelősségvállalás másokért. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális társas helyzetek 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

Ismeretek 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban. 
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Értékazonosulás, értékválasztás. 
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Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 

Törvénytisztelő állampolgári viselkedés kialakulása. 

 

 

 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 

(OKÉ)  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globalizáció – lokalizáció 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható folyamatok-

nak) az ismerete konkrét példákban. 

A nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal kapcso-

latos alapvető jellegzetességek ismerete. 

Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete. 

A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség felisme-

rése és értékelése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális és a lokális: elszigetelt 

világok versus hálózati világok.  

A globális gazdaságtól a helyi piacig – Mit vihetek a tőzsdére, és mit a 

helyi piacra? – összehasonlítás, megkülönböztetés, az alapfogalmak 

megismerése, megértése konkrét példák alapján. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig, az érdekképviselet 

eltérő szintjei és színterei; összehasonlítás, megkülönböztetés, az alap-

fogalmak megismerése, megértése konkrét példák, esetek alapján. 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a feketegazda-

ság); munkaerő-piac nemzetközi térben – alapfogalmak megismerése, 

előnyök, hátrányok összevetése. 

Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); a sokszínű Kárpát-

medence – kulturális kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi népek, nemze-

tiségek szokásainak megismerése, összehasonlítása, tapasztalatok meg-

osztása. 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek, 

állampolgári jogok és 

kötelességek. 

Matematika: százalék-

számítás, hatványozási 

ismeretek.  
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, ideológia, ön-

kormányzat, választás, kulturális sokszínűség. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasz-

tás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kaleidoszkóp 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának felisme-

rése. 

A kulturális fogyasztás sokszínű kínálatának és az ezekhez kapcsolható érté-

kek ismerete. 

Az egyén felelősségének belátása mikro- és makroszinten a családtervezés 

fontosságát illetően. 

A tolerancia fogalmának megértése. 

Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról. 



  

946 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mikrotörténetek a makrotörténelemben – a családi legendáriumok hasz-

na, kultúra- és tapasztalatátadás rendje a nemzedékek között; élmények, 

tárgyi emlékek gyűjtése. 

Az operáktól a performanszig – a kulturális fogyasztás sokszínűségének 

megismerése, programajánlatok keresése, programtervezés. 

Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések következményeinek felmé-

rése. 

A nagy családok és a szinglik. 

Ő és én. 

Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a társadalomban. 

A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése (az al-

kotmány, a törvények és a rendeletek). 

Hol húzódnak a határok: jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és törvény-

telen, szankciók – konkrét esetek megvitatása. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet, alkotmány. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasz-

tás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mit és miért tanultam az iskolában? 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság, eredményesség, mi-

nőség). 

 Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és az élet-

pálya-építés szempontjaival. 

Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának” megismerése. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális iskola képe, ahogy mi (diákok) szeretnénk látni – tervezés, 

megvitatás, vélemények ütköztetése. 

Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása, megvita-

tása. 

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, összekapcsolás az 

életpálya-tervezéssel. 

Társadalomismeret: isko-

la a történelemben. 
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi tudás, 

élethosszig tartó tanulás. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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 A fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasz-

tás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a fej-

lesztés várt eredmé-

nyei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolha-

tó fejlesztési feladatok 

Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges kompetenciák to-

vábbfejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése.  
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében, a 

projektmódszer ismerete. 

Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: 

a projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  
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Speciális szükségle-

tűek fejlesztési köve-

telményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, diffe-

renciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és médiafogyasztás 

fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve tudáselemekkel, amelyek a 

társadalmi-politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni dön-

tések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

TESTNEVELÉS 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Sportjátékok 

(Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos mozgásfor-

mák tematikai egységre átcsoportosítható.) 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9–10. osztályos technikai, 

taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete és alkal-

mazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

Speciális szükségletű-

ek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és minőségi 

növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok eredmé-

nyességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő transzferha-

tás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 
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Speciális szükségletű-

ek nevelési-fejlesztési 

céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompeten-

cia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A közvetlen 

tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés megszervezésé-

re, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó megbeszélések a gya-

korlásokba építve. Szituációk, feladatok megoldása, melyek során önálló az 

egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia 

szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használata, 

rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indi-

rekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, 

megerősítések, megbeszélések. 

Fizika: mozgások, ütkö-

zések, gravitáció, forga-

tónyomaték, pályavonal, 

hatás-ellenhatás. 
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte test-test 

elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonatkozó 

szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb meg-

kötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a 

labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az elkö-

vetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges játéksza-

bályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel használatával is. 

Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyzőkönyvvezetésben szerzett 

gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése osz-

tályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanulók számá-

ra a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazot-

tan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, kidobott 

labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, támadó, védő láb- 

és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó 

labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló és krea-

tív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos védekezés, 

vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban és 

védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú 

taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Matematika: térgeometria 

– gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 
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Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb taktikai 

egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan vég-

rehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása rövidebb 

akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való táma-

dások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk ismétlése 

12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehajtása 

6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő hiba-

százalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes 

befejezésekkelPozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellenféllel 

szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos cselezé-

sek, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda céltuda-

tos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szög-

letrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások különböző távol-

ságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. 

Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjátéká-

nak megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-külön 

és együttes működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a labdát, 

így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé helyeződik, más-

részt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs testi kontaktus. E két 

szempont alapvetően meghatározza az oktatás menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 
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A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének gya-

korlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék elérése 

érdekében 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása he-

lyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 

egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű lab-

dákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak meghatáro-

zott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvédekezési 

forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett 

labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék megtanítása, hely-

tartási szabály betartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó, koope-

ratív feladatokban, játékokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülé-

sének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges összefüggések 

értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a 

témában. 

A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituációkban, 

a döntésekben pedig a baleset-megelőzés fontosságának tudatos képviselete. 

A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási felszerelés 

és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata, kímélete. 

 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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követelményei* 

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorien-

tált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen ala-

puló játék. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzés-

ben és a játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szi-

mulálva a valódi játékszituációkat. 
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Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli sze-

repnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-

galmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 

szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos mozgásbiztonság-

gal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus tovább-

fejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új elem- és 

motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének min-

den területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, verseny-

zésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú kommuni-

káció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, könnyed, plasz-

tikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal történő ismét-

Fizika: egyensúly, moz-

gások, gravitáció, sza-

badesés, szögelfordulás. 

Biológia-egészségtan: az 

izomműködés élettana. 
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lése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem változ-

tatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az aktív és 

passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmet-

rikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok ösz-

szeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, 

egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching gyakorla-

tokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, fek-

vésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést 

követő rendszeres kontrollal. 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy szeren a ko-

rábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik választott 

szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, 

kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak mozgásos 

gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba, guruló-

átfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, 

kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpeszté-

sek, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és differen-

ciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-

vábbfejlesztése differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 
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Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az elemkap-

csolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltar-

tás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismétlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvésbiztos szin-

ten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a szükség szerint 

beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a variá-

ciókban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltá-

maszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek 

támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, 

szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztés-

sel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos 

fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellendülés, billenés, 

támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, 

hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, lendületvétel, húzódás-tolódás 

támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, 

guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, 

hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, 

guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendí-

téssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtá-

masz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, 

lendület előre-hátra függésben, támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfel-

lendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőál-

lásból fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felug-

rás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, együt-

tes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás beépí-

Művészetek: az esztétika 

fogalma. 
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tése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interpretá-

lást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások megisme-

rése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesz-

tése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a 

szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló 

gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz, páros és csoportos interpretációk 

támogatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő 

mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok áthajtások közben, 

kötélforgatások, test körül és köré, kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások 

és -elkapások, kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és átadások 

egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások és  

-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, karika-

körzések függőleges és vízszintes síkban. 

Minimumkövetelmény: 10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével 

– a zene ritmusának, dinamikájának megfelelve, ideje 35-45 mp. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyos-

ság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és rávezető 

gyakorlatok. 

Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtar-

tás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és egymással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 

Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges opti-

mális tanári irányítással (1 perc). 

Aerobik bemutatók az osztályon belül és iskolai szinten egyszerűsített szabá-

lyokkal. 

Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített szabályoknak 

megfelelően. 

Táncos mozgásformák  

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi személyi és 

Ének-zene: tempó, rit-

mus. 

Művészetek: romantika, 

modernitás. 
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tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 

A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, illetve ehhez a 

rendszerhez rokon táncok (sztepp, show, akrobatikus, electric boogie, salsa, 

diszkó, hip-hop, break, mambo, bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrend-

szerének iskolai alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben 

rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok, koreográfiák 

tanulásának, gyakorlásának rendszere. 

Történelmi táncok gyakorlása 

Palotás és/vagy keringő – 56 motívumból álló rövid koreográfia megtanulása 

és ismétlése, bemutatása. 

Néptánc gyakorlása 

A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai a Tánc és 

dráma kerettantervben kidolgozottak szerint. 

Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai és rövid 

táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása. 

Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák: 

A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkal-

mazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített – moz-

gásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások tanítá-

sa. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájá-

nak átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 

szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge, esetleg 

sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása, egyéni és 

helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív megoldások keresése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembevételé-

vel, a stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel a 

sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek. 

 

 



  

973 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas 

talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, idő-

beli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 

koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 

bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A 

torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képessé-

gek fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 

kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérkezés az 

ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és önálló 

gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a korosztá-

lyos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, beépítése 

a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának 

tudatosítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

Fizika: hajítások, energia. 

Történelem, társadalmi 
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A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A kedvező 

rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű végrehajtás, 

eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapatban 4x50-100 m-es 

váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb aka-

dályon, gáton 34 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kivá-

lasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 

megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása 

és teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások megtalá-

lása.  

Ugrások 

A homorító és ollózó távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakított neki-

futással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés versenyek lebonyolításá-

ban. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses sorozat 

elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító végrehajtása. 

Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes lendület-

ből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. Lendületvétellel 

egykezes vetés végrehajtása.  

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai telje-

sítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése, a kudarc 

elfogadása és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

és állampolgári ismere-

tek: Az olimpiai eszme. 

Az újkori olimpiák törté-

nete 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmazkodás, 

korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, hasmánt- és 

floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyzőkönyvvezetés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések 

begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
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Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és balesetvé-

delmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, csoportos 

mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő 

jelentősége. 

Speciális szükségletű-

ek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti ismeretek 

megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás 

szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése. A testnevelés 

újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és tá-

gabb környezetében lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor 

sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és csoportos öntevé-

keny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

Speciális szükségletű-

ek nevelési-fejlesztési 

céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 
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alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompeten- cia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági moz-

gás mozgásműveltségének fejlesztése.  

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi tantervben 

választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, edzési és versenyzési 

rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek keze-

lése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erőivel - 

játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasználásával 

jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-

biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a táj-

használatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, a do-

hányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felké-

szítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. 

Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommunikációs és koope-

rációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változatosság 

biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a környezet adta 

kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák 

elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, minitrambulin, 

gúlagyakorlatok stb.) 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben kidolgo-

zott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett sportolás 

során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek önmagá-

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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val, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata kialakítása.  

A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság szerzése 

(tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra, vándortábor stb.). 

Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének ismerete. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, példa-

mutatás; környezettudatos természet- és építettkörnyezet-használat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselek-

vésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 

A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a félelem 

leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú 

játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az 

önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben 

előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások csukló-

ra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, leszorí-

tások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formá-

ban és páros küzdelmek. 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, testsúlyáthelyezések, 

irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás ismerete, 

megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdőjelle-

gű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által meg-

erősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ókori olimpiák, hő-

sök, távol-keleti kultúrák. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes küzdelem, 

agresszió, önuralom, sportszerűség. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 

földharcban. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív életmód 

érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző eljárásokból 

egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 
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A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelemben. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus sze-

rint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és 

rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, bővítéséhez és 

szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához szükséges készségek és 

kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, rekreációra 

kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré szervezése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompetencia 

alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmegoldásai, 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működése, 

a keringési rendszer 
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kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, értékelés meg-

valósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcso-

lódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülöní-

tése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól szerve-

zettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem 

(idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, meg-

felelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és megvalósítása 

a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök nélkül és különböző 

eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, fejlesztési 

lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, mozgásszen-

zorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai labda, 

pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, ismétlé-

ses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoztatása és a 

végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

Fizika: egyszerű gépek, 

erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításá-

nak és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a 

zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása 

a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és integrálása az 

eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek használata a minden-

napi élet helyzeteiben. 
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A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos alkalma-

zása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a feszültségek 

szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a helyi 

lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fejlesztése a 

helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét sportági jelleggel). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások isme-

rete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges alvás-

ban. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes 

bánásmód ismerete.  

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a gerinckímélet 

lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a másik 

ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés. 

Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös élmény, az 

egészség és a mozgásra fordított szabadidő megteremtésének egymást erősí-

tő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétléses, tartós 

és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív relaxáció, inger-

nagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos jelenlét. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Relaxáci-

ós gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A feszültségek 

szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete, 

pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házi-

munkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

* Speciális szükségletűek 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogya-

tékos tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 

 

 

 

 

3.2.2.4. Szakiskolai közismereti tanterv enyhe értelmi fogyatékos tanulók OKJ szerinti szakképesítés 

oktatásához 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
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           Szakiskolai OKJ szerinti szakképesítés oktatásához alkalmazandó 

9-12. évfolyamos közismereti óraterve 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 1. sz. melléklete módosítva a 22/2016 (VII.25.) EMMI rendelettel: 11.3.3. Az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola OKJ szerinti szakképesítés oktatásához 

alkalmazandó 9-12. évfolyamos közismereti kerettanterve alapján 

 

9 -12. évfolyam 

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁ-

SA                    

Sor-

szám 

Műveltségte-

rület 

Tantárgy 

megneve-

zése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

3/11 évfolyam 

 

4/12 évfolyam 

Heti 

óra-

szám 

Éves 

óra-

szám 

Heti 

óra-

szám 

Éves 

óra-

szám 

Heti 

óra-

szám 

Éves 

óra-

szám 

Heti 

óra-

szám 

Éves 

óra-

szám 

1. 
Magyar nyelv 

és irodalom 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

1 36 1 36 1 36 1 32 

2. Idegen nyelv 
Angol nyelv 

* 
1 36 1 36 1 36 1 32 

3. Matematika Matematika 1 36 1 36 1 36 1 32 

4. 
Ember és 

társadalom 
Etika 1 36 1 36 1 36 1 32 

5. Informatika Informatika 1 36 1 36 0,5 18 0,5 16 

6. 
Testnevelés 

és sport 

Testneve-

lés és sport 
5 180 5 180 5 180 5 160 

7. 
 

Osztályfő-

nöki 
1 36 1 36 1 36 1 32 

Közismeret - Kötelező: 11 396 11 396 10,5 378 10,5 336 

Közismeret - kötelező szabad 

órakeret – Jelenismeret* 
1 36 0,5 18 1 36 1 36 

Közismeret - kötelező szabad 

órakeret – Magyar nyelv és iroda-

lom vagy Matematika* 

1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 
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Közismeret összesen: 13 468 12,5 450 12 432 12 384 

 

* Éves felülvizsgálat a bemeneti kompetenciák alapján 
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A Szakiskola OKJ szerinti szakképzés 9-12. évfolyam 

 

 

9. évfolyam:  

Magyar nyelv és irodalom 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-

értése, értelmezése és alkotása 

folyamatos  folyamatos 

A tanulási képesség fejlesztése folyamatos  folyamatos 

Anyanyelvi ismeretek 10 0 10 

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási isme-

retek 

10 0 10 

Irodalmi szöveg olvasása 6 0 6 

Kommunikáció – Médiaismeret 10 0 10 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

9. évfolyam 

Idegen nyelv: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédszándékok – beszédértési kész-

ség 

5 0 5 

Beszédkészség 6 0 6 

Fogalomkörök 7,5 0 7,5 

Témakörök, szókincs 7,5 0 7,5 

Olvasási készség 5 0 5 

Íráskészség 5 0 5 

Évfolyam összesen 36  36 
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9. évfolyam 

Matematika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gondolkodási műveletek 6 0 6 

Számtan. Műveletek 15 0 15 

Mérések 15 0 15 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

9. évfolyam 

Etika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 14 0 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 12 0 12 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

9. évfolyam 

Informatika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számítógép alkalmazása 29 0 29 

A számítógép használata során felmerülő 

etikai és technikai kérdések 

7 0 7 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

9. évfolyam 

Testnevelés és Sport:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi Helyi többlet- Témakör 
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óraszám óraszám (±) összidőkerete 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, 

fittség 

36 0 36 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanu-

lás 

62 0 62 

Játék 36 0 36 

Versenyzés 36 0 36 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 10 0 10 

Évfolyam összesen 180  180 

 

9. évfolyam 

Osztályfőnöki:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 6 0 6 

Önismeret – Testi és lelki egészség 11 0 11 

Aktuális témák 19 0 19 

Évfolyam összesen 36  36 

10. évfolyam:  

Magyar nyelv és irodalom 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-

értése, értelmezése és alkotása 

folyamatos  folyamatos 

A tanulási képesség fejlesztése folyamatos  folyamatos 

Anyanyelvi ismeretek 10 0 10 

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási isme-

retek 

10 0 10 

Irodalmi szöveg olvasása 6 0 6 

Kommunikáció – Médiaismeret 10 0 10 

Évfolyam összesen 36  36 
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10. évfolyam 

Idegen nyelv: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédszándékok – beszédértési készség 5 0 5 

Beszédkészség 6 0 6 

Fogalomkörök 7,5 0 7,5 

Témakörök, szókincs 7,5 0 7,5 

Olvasási készség 5 0 5 

Íráskészség 5 0 5 

Évfolyam összesen 36  36 

Témahét összesen 1  1 

Projekt összesen 24  24 

 

 

10. évfolyam 

Matematika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gondolkodási műveletek 6 0 6 

Számtan. Műveletek 15 0 15 

Mérések 15 0 15 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

10. évfolyam 

Etika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 14 0 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 12 0 12 
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Évfolyam összesen 36  36 

 

10. évfolyam 

Informatika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számítógép alkalmazása 29 0 29 

A számítógép használata során felmerülő 

etikai és technikai kérdések 

7 0 7 

Évfolyam összesen 36  36 

 

10. évfolyam 

Testnevelés és Sport:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, 

fittség 

36 0 36 

Motoros készségfejlesztés – mozgásta-

nulás 

62 0 62 

Játék 36 0 36 

Versenyzés 36 0 36 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesz-

tés 

10 0 10 

Évfolyam összesen 180  180 

10. évfolyam 

Osztályfőnöki:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 6 0 6 

Önismeret – Testi és lelki egészség 11 0 11 

Aktuális témák 19 0 19 

Évfolyam összesen 36  36 
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11. évfolyam:  

Magyar nyelv és irodalom 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-

értése, értelmezése és alkotása 

folyamatos  folyamatos 

A tanulási képesség fejlesztése folyamatos  folyamatos 

Anyanyelvi ismeretek 10 0 10 

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási isme-

retek 

10 0 10 

Irodalmi szöveg olvasása 6 0 6 

Kommunikáció – Médiaismeret 10 0 10 

Évfolyam összesen 36  36 

 

11. évfolyam 

Idegen nyelv: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédszándékok – beszédértési kész-

ség 

5 0 5 

Beszédkészség 6 0 6 

Fogalomkörök 7,5 0 7,5 

Témakörök, szókincs 7,5 0 7,5 

Olvasási készség 5 0 5 

Íráskészség 5 0 5 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

11. évfolyam 

Matematika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gondolkodási műveletek 6 0 6 
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Számtan. Műveletek 15 0 15 

Mérések 15 0 15 

Évfolyam összesen 36  36 

 

11. évfolyam 

Etika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 14 0 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 12 0 12 

Évfolyam összesen 36  36 

 

11. évfolyam 

Informatika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számítógép alkalmazása 29 0 29 

A számítógép használata során felmerülő 

etikai és technikai kérdések 

7 0 7 

Évfolyam összesen 36  36 
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11. évfolyam 

Testnevelés és Sport:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, 

fittség 

36 0 36 

Motoros készségfejlesztés – mozgástanu-

lás 

62 0 62 

Játék 36 0 36 

Versenyzés 36 0 36 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 10 0 10 

Évfolyam összesen 180  180 

 

 

11. évfolyam 

Osztályfőnöki:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 6 0 6 

Önismeret – Testi és lelki egészség 11 0 11 

Aktuális témák 19 0 19 

Évfolyam összesen 36  36 

 

 

12. évfolyam:  

Magyar nyelv és irodalom 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-

értése, értelmezése és alkotása 

folyamatos  folyamatos 

A tanulási képesség fejlesztése folyamatos  folyamatos 

Anyanyelvi ismeretek 9 0 9 

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási isme-

retek 

9 0 9 

Irodalmi szöveg olvasása 5 0 5 
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Kommunikáció – Médiaismeret 9 0 9 

Évfolyam összesen 32  32 

 

12. évfolyam 

Idegen nyelv: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédszándékok – beszédértési kész-

ség 

5 0 5 

Beszédkészség 5 0 5 

Fogalomkörök 6 0 6 

Témakörök, szókincs 6 0 6 

Olvasási készség 5 0 5 

Íráskészség 5 0 5 

Évfolyam összesen 32  32 

 

 

12. évfolyam 

Matematika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gondolkodási műveletek 6 0 6 

Számtan. Műveletek 13 0 13 

Mérések 13 0 13 

Évfolyam összesen 32  32 

 

12. évfolyam 

Etika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 12 0 12 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 10 0 10 

Évfolyam összesen 32  32 
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12. évfolyam 

Informatika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számítógép alkalmazása 23 0 23 

A számítógép használata során felmerülő 

etikai és technikai kérdések 

7 0 7 

Évfolyam összesen 32  32 

 

 

12. évfolyam 

Testnevelés és Sport:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, 

fittség 

35 0 35 

Motoros készségfejlesztés – mozgásta-

nulás 

60 0 60 

Játék 35 0 35 

Versenyzés 35 0 35 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesz-

tés 

10 0 10 

Évfolyam összesen 175  175 

 

 

12. évfolyam 

Osztályfőnöki:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 5 0 5 

Önismeret – Testi és lelki egészség 11 0 11 

Aktuális témák 15 0 15 

Évfolyam összesen 32  32 
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magyar nyelv és irodalom 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Előzetes tudás 
Szóban kapott utasítások megértése, követése. 

Események elmesélése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs gyarapítása mellett nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.  

A testbeszéd, mimika megértése, használatával a szóbeli kifejezőkészség 

erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-



  

1009 

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességhez igazodóan: 

a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

aktív és passzív szókincs fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás, 

megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

a pontos artikuláció. 

Beszéd(meg)értés: 

szavak  

mondatok.  

Beszédkészség. 

 

Tanulói tevékenység 

A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz szükséges 

kilégzés kialakítása és gyakorlása szövegolvasás közben. 

A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem kiszélesítése, a 

hangszín, a hangadás egyenletességének megteremtése a teljes hangter-

jedelemben, a görcsmentes hangerőfokozás és hangváltások kialakítása 

és gyakorlása. 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a pergő, 

tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a hangkapcsolatos sza-

bályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és szó-

kapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű szavakból szó-

sorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek megállapítása, 

hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése szövegkörnye-

zetbe, a stílushatások véleményezése, szépirodalmi és köznyelvi szöve-

gek összehasonlítása, azonosságok és különbözőségek meghatározása, 

szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a 

szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs képes-

ség. 
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Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és 

tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-
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munkaformák* neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni 

beszédpartnerével, véleményt elfogadni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő felismerése az 

ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

 

Ismeretek 

Tanulást segítő eljárások gyakorlása. 

Szövegfeldolgozás. 

Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.  

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció.  

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Matematika: adatgyűj-

tés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, lényegkiemelés, 

vázlat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvas-

ható, áttekinthető írásművek készítésére. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi ismeretek 

Előzetes tudás 
Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud kapcsolatot 

kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A magyar nyelv rendszeréről és elemeiről meglévő ismeretek elmélyítése. 
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céljai A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.ht 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Betűrendbe rendezés. 

Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek) 

alkalmazása.  

Tanári útmutatás alapján a tanuló szövegeket alkot, a szövegeket kiegé-

szíti, módosítja. 

Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással kapcsolatos 

ismeretek. 

Környezetében lévő jelzéseket, képi információkat megért. 

A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat. 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program. 
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Ismeretek 

Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Pontos és szabatos megfogalmazás. 

Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása:  

tulajdonnevek írása,  

mondatkezdés,  

mondatvégi írásjelek,  

szótagolás, szavak elválasztása, 

rövid- és hosszú magánhangzók,  

rövid- és hosszú mássalhangzók használata. 

Hibakeresés, hibajavítás. 

Helyesírási szótár használata.  

Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi nyelv haszná-

lata. 

 

Tanulói tevékenység 

Szavak szófajokba sorolása, fontosabb jellemzői, helyesírásuk.  

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, tiltó 

jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, SMS stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, 

értékelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos formá-

ban. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Szerialitás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajták, szavak fajtáinak nevei. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 
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tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.htm 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvas-

ható, áttekinthető írásművek készítésére. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 

Előzetes tudás 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való írás, 

diktálás utáni írás, önálló írás).  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése, az írásbeli kifejezőképesség és az írás eszközjel-

legű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 
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Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak ismerete.  

A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek megfelelően (kézírá-

sos, számítógépen írott).  

Az írás közben felmerülő helyesírási, értelmezési probléma esetén tanári 

segítséggel. 

Saját és mások írásmunkáit ellenőrizze, javítsa a tanuló a tanult nyelvtani 

szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

Szövegértés, szövegalkotás. 

Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti alakítása. 

Elbeszélés, élménybeszámoló (saját tapasztalat vagy látott esemény alap-

ján) szóban vagy írásban. 

Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok alapján 

szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény kiszűrése) a célkö-

zönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, tanárának 

stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus alapján, hogy kinek 

íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős alkalma-

zása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély kérése) a 

célnak megfelelően. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

fejlesztése. 

 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program, az 

internet felelős haszná-

lata. 
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esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 
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Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabályok, fogalmazás, 

leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvas-

ható, áttekinthető írásművek készítésére. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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ményei a tanév végén* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi szöveg olvasása 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás fejlesztése, szö-

vegfeldolgozás alakítása. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Felismerni a jellemző stílusjegyek alapján a hallott, vagy olvasott szöveg 

jellegét. 

Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással. 

Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása. 

 

Ismeretek 

Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások felidézése. 

A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, dráma, mese, 

mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő irodalmi alkotá-

sok, filmek, színdarabok választása). 

Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi összeállítások előadása 

közönség előtt. 

Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: köszöntő, bú-

csúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése nyomán az 

élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével reagál a tanuló. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése moziban, 

a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával kapcsolatos élmények 

elmondása. 

Alkalomra előadással készülni (a kiválasztott anyag elemzése, szereposz-

tás, próba), előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Az olvasott szöveg megértését segítő szómagyarázat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 
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tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ Kommunikáció - Médiaismeret 
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Fejlesztési cél 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Ismert médiafelületek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási szo-

kások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, informatika). 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Látott, hallott, olvasott mondatok, szöveg értelmezése. 

Lehetőség szerint rendszeresen hírlap-, folyóirat-olvasás, hírműsorok né-

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 
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zése, hallgatása. 

Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott ismeretek ér-

telmezése. 

A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, fenntartással fogadá-

sa. 

 

Ismeretek 

A kommunikáció formái: verbális, nonverbális (képi, gesztus, testbeszéd, 

mimika). 

A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlap, kommunikációs 

források. 

Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, pletyka, rágalom). 

A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság viszonya. 

A reklámok célja és természete. 

Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió műsorának készítésé-

ben (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók választéka. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

 

Informatika: etikai állás-

foglalás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális valóság, 

látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, termék, 

áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyóirat, szak-

lap. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések 

alapján). 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 
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Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Előzetes tudás Események elmesélése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességihez igazodóan: 

aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

társas kapcsolatokba a tanult elemek beépítése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

a pontos artikuláció, 

a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Beszéd(meg)értés: 

mondatok szintjén, 

szöveg szintjén. 

Beszédkészség. 

 

Tanulói tevékenység 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a pergő, 

tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a hangkapcsolatok sza-

bályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, 

indulatok, szándékok megjelenítése. 

Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a „rész” hoz-

zárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok javítása, új fogalmak, 

szókapcsolatok tartalmának megismerése az értelmező szótár vagy rokon 

értelmű szavak alkalmazásával. 

Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez 

tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje, feladatok, utasítások 

végrehajtása. 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 

 

Osztályfőnöki óra: kom-

munikációs képesség. 
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A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem” felismerése, 

kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez, dramatizálás. 

Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- szin-

tetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv különböző szint-

jein, különböző szempontok szerinti csoportosítások, fogalomalkotások. 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és szó-

kapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű szavakból szó-

sorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek megállapítása, 

hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése szövegkörnye-

zetbe, a stílushatások véleményezése, szépirodalmi és köznyelvi szöve-

gek összehasonlítása, azonosságok és különbözőségek meghatározása, 

szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépítése a 

szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és 

tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni 

beszédpartnerével, véleményt elfogadni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése 

Előzetes tudás Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok”önálló használatának 

megtanulása. 

Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években szerzett 

információk rendszerezése, gyakorlása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő felismerése az 

ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

Érdeklődésnek megfelelő könyv választása. 

 

Ismeretek 

Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

Szövegfeldolgozás. 

Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés megadott 

szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező olvasmány kiköl-

csönzése). 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Matematika: adatgyűj-

tés. 

 

Informatika: tények, 

információk gyűjtése. 
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Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása.  

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció.  

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, lényegkiemelés, 

vázlat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi ismeretek 

Előzetes tudás 
Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete. 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni a tanuló. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek segítsé-

gével. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak alkalmazása. 

Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek) 

alkalmazása.  

Tanári útmutatás alapján a tanuló szöveget alkot, a szövegeket kiegészíti, 

módosítja. 

Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással kapcsolatos 

ismeretek. 

A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása. 

Jól olvasható egyéni íráskép. 

 

Ismeretek 

A mondatok szövegben betöltött szerepe.  

Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 

Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 

Az írott beszéd felelőssége.  

Pontos és szabatos megfogalmazás. 

Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása.  

Hibakeresés, hibajavítás. 

Helyesírási szótár használata.  

Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel számítógépen írás 

alkalmával. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi nyelv haszná-

lata. 

 

Tanulói tevékenység 

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program. 
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Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, tiltó 

jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, sms stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, érté-

kelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos formá-

ban. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Szerialitás. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 
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Szöveg, mondatfajta, szavak fajtáinak nevei. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  
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8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvas-

ható, áttekinthető írásművek készítésére. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 

Előzetes tudás 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete, alkalmazása (másolás, emlékezetből 

való írás, diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazá-

sa. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközjellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.  

Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek megfelelően (kézírá-

sos, számítógépen írott). Az írás közben felmerülő helyesírási, értelmezési 

probléma esetén tanári segítséggel. 

Saját és mások írásmunkáit ellenőrizze, javítsa a tanuló a tanult nyelvtani 

szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás).  

Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, megbeszélése. 

Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma alapján. 

Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői (magánlevél, 

hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak megfelelően. 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program, 

az internet felelős hasz-

nálata. 
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Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok alapján 

szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény kiszűrése) a célkö-

zönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, tanárának 

stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus alapján, hogy kinek 

íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős alkalma-

zása (blog, sms, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély kérése) a 

célnak megfelelően. 

„Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabályok, fogalmazás, 

leírás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvas-

ható, áttekinthető írásművek készítésére. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi szöveg olvasása 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Minél több alkotást megismerni, megszeretni. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A jellemző stílusjegyek alapján a hallott, vagy olvasott szöveg jellegének 

felismerése. 

Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása. 

A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek szerint feladat-

vállalás. 

 

Ismeretek 

Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások felidézése. 

A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, dráma, mese, 

mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő irodalmi alkotá-

sok, filmek, színdarabok választása). 

Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi összeállítások előadása 

közönség előtt. 

Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: köszöntő, búcsúz-

tató). 

Osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, 

szövegelemzés. 
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Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése nyomán az 

élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével reagál a tanuló. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése moziban, 

a látottak megbeszélése, a tartalom, és a témával kapcsolatos élmények 

elmondása. 

Alkalomra előadással készülni (a kiválasztott anyag elemzése, szereposz-

tás, próba), előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal- Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 



  

1053 

mak/fogalmak Az olvasott szöveg megértését segítő szómagyarázat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció – Médiaismeret 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Ismert médiafelületek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási szo-

kások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, informatika). 

Média által elérhető információforrások értékének felismerése, az ezekből való 

tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Lehetőség szerint rendszeresen hírlap-, folyóirat-olvasás, hírműsorok né-

zése, hallgatása. 

A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának mérlegelése. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott ismeretek ér-

telmezése. 

A médiából szerzett információ, reklámok kritikával, fenntartással fogadá-

sa. 

 

Ismeretek 

A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlap, kommunikációs 

források. 

Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása (cáfolat, 

megerősítés). 

Könyvtárhasználat. Internethasználat az információszerzéshez. 

Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, pletyka, rágalom). 

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 

 

Informatika: etikai állás-

foglalás. 



  

1056 

A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság viszonya. 

A reklámok célja és természete. 

Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió műsorának készítésé-

ben (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók választéka. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális valóság, 

látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, ter-

mék, áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyó-

irat, szaklap. 

Javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő 

gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni beszéd-

partnerével, véleményt elfogadni. 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdések 

alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, képes olvasható, 

áttekinthető írásművek készítésére. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és -átadáshoz felhasználni.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

Angol nyelv 

9–12. évfolyam 

 

9–10. évfolyam 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédszándékok – beszédértési készség 

Előzetes tudás 
Idegen nyelvi beszédszándék, beszédbátorság kialakulása.  

Hallási figyelem koncentrációja.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Általános fogalmak, beszédszándék megismertetése utánzáson keresztül tör-

ténő nyelvtanítás előnyben részesítésével, a korábban tanultak megerősítése, 

mélyítése, tovább-bővítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Beszédészlelés fejlesztése. 

Osztályfőnöki óra: Ön-

ismeret, reális önkép, 

erkölcsi tulajdonságok. 
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A beszéd ritmusának, intonációjának lehetőség szerinti minél pontosabb 

hallás utáni visszaadása. 

Auditív és verbális figyelem fejlesztése. 

Auditív és verbális emlékezet fejlesztése. 

Spontán beszédkedv motiválása. 

Nyelvi egységek megértése. 

Társas nyelvi magatartás kialakítása. 

 

Ismeretek 

Szándék, akarat kifejezése: I’d like to, I want to… 

Tetszésnyilvánítás: I like it. I really like it. It’s great. It’s nice. I don’t like it. I 

hate it. 

Dicséret, bíztatás: You can do it! Let’s do it! 

Kérés, információkérés. 

 

Tanulói tevékenység 

Társadalmi szokások használata a beszédhelyzetekben (kulturális eltéré-

sek; udvariassági formák alkalmazása). 

Udvariassági formulák használata a kommunikációban. 

Kérdésekre adekvát válaszadás. 

Csoportos véleményformálás adott témában. 

Ritmusgyakorlatok. 

Különböző mondatfajták intonációjának gyakorlása. 

Irányított figyelem a beszélőre. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincsbővítés. 

Személyes adatok, csa-

lád, iskola 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: udvariassági for-

mák, önálló vélemény 

kifejezése, a kommuni-

káció alapjai. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásfejlesztés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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nyei* 2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Udvariassági formulák, kérés, tiltás, szándék, akarat, vélemény, érzés, együttér-

zés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 
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tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Sztereotíp és önálló társalgási formák ismerete és alkalmazása a meg-

felelő szituációkban.  

Legyen képes a tanuló spontán élethelyzetekben idegen nyelven meg-

fogalmazni kéréseit, kérdéseit. Tudjon segítséget kérni, esetlegesen 

elutasítani. Nonverbális kommunikációja harmonizáljon verbális infor-

mációközléseivel. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség 

Előzetes tudás 

Bizonyos fokú beszédbátorság. A beszéd megértése. A tanuló környezetében 

lévő tárgyak, élőlények megnevezése, cselekvések megnevezése, egyszerű 

utasítások, kérdések megértése, érzések, vélemények kifejezése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos beszédkészség kialakítása, spontán beszédkedv motiválása, sikeres 

kommunikáció kialakítása. Felkészítés a mindennapi spontán beszédhelyze-

tekre. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Spontán beszédkedv felkeltése és fenntartása. 

Érzelmek, vélemények kifejezése. 

Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 

A mindennapi beszédhelyzet felismerésének elősegítése a minél hatéko-

nyabb kommunikáció érdekében. 

Auditív figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

Verbális figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

A tanuló motivációjának fenntartása, növelése. 

 

Ismeretek 

Verbális információk nonverbális elemekkel való kísérése. 

Cselekvésközpontú párbeszédek gyakorlása, elsajátítása. 

Összetett utasítások (2-3 mondat) megértése. 

Utasítások végrehajtása verbálisan és nonverbálisan. 

A beszélő szándékának felismerése az intonációból. 

 

Tanulói tevékenység 

Helyes kiejtés gyakorlása. 

Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly, intonáció kialakítása, gyakorlá-

sa, spontán alkalmazása. 

A beszélő szándékának kifejezése nonverbális elemekkel. 

Önálló segítségkérés alkalmazása. 

Segítségnyújtás elfogadása vagy adott esetben elutasítása. 

Rövid párbeszédek, szituatív gyakorlatok, hallás utáni ismétlések, memo-

rizálás, szerep- és drámajáték. 

Tanult verbális elemek felismerése auditív információkból. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatfajták a 

beszélő szándéka sze-

rint, udvariassági formu-

lák. 

 

Matematika: sorrendi-

ség, időbeli sorrendiség, 

logikus gondolkodás. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes légzés, mozgás-

fejlesztés, válaszadás 

cselekvéssel. 
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Szerialitás. 

Passzív- és aktív szókincs. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lassan, gyorsan, együtt, külön, halkan, hangosan, rövid, hosszú, utánzás, ismét-

lés, ritmus, ritmusváltás, emóció, mimika, gesztus, udvariasság, elutasítás, elfo-

gadás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Sztereotíp és önálló társalgási formák ismerete és alkalmazása a meg-

felelő szituációkban.  

Legyen képes a tanuló spontán élethelyzetekben idegen nyelven meg-

fogalmazni kéréseit, kérdéseit. Tudjon segítséget kérni, esetlegesen 
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elutasítani. Nonverbális kommunikációja harmonizáljon verbális infor-

mációközléseivel. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomkörök 

Előzetes tudás 

A nyelv olyan szemantikai területei, melyek a kifejezéshez különböző nyelvtani 

struktúrákat használnak. Megfelelő anyanyelvi ismeretek és a korábbi évfo-

lyamokon tanult előzetes idegen nyelvi ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvtani anyag implicit módon való elsajátítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  
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Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Auditív figyelem, irányított figyelem fejlesztése. 

Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

Verbális memória fejlesztése. 

Térbeli viszonyok fejlesztése. 

Időbeli viszonyok fejlesztése. 

Mennyiségi relációk fejlesztése. 

Sorrendiség, logikai sorrend fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Időbeliség: 

folyamatos jelen idő (Present Continous tense) elmélyítése. 

egyszerű jelen idő (Present Simple) elmélyítése. 

 

Mennyiségek kifejezése: 

egységek spontán beszédben való alkalmazása (a bottle of, a packet of, a 

piece of, a tin of, a loaf of) – grammatikai és szituációs gyakorlatok, 

anyagnevek és anyagmennyiségek spontán beszédben való alkalmazása 

(some, any, many, much, a lot of) – grammatikai és szituációs gyakorlatok, 

sorszámnevek 10-ig. 

 

Tanulói tevékenység 

Nyelvtani fordulatok ismerete, beillesztése, gyakorlása, adekvát használa-

ta. 

Manipuláció képekkel, tárgyakkal. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szófajtan, mondat-

tan, dátum kifejezése, 

kérdőszavak. 

 

Matematika: ismeretek 

100-as számkörben, tő- 

és sorszámnevek, cso-

portosítás, rendszere-

zés, mértékegységek. 

 

Testnevelés és sport: 

irányok, testséma, vi-

szonyítási pontok. 
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Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyakoriság, pillanatnyi helyzet, kérés, képesség, udvariassági formák, jelen, 

múlt, kérdés, kérdőszó, időrend, egységnyi mennyiség, (mérték)egység. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Egyszerű, praktikus ismeretek idegen nyelvű kifejezése, adekvát hasz-

nálata. 

A tanulónak legyenek aktuális ismeretei az angol nyelvterületek legjel-

lemzőbb tulajdonságairól, sajátosságokról. 
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Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Témakörök, szókincs 

Előzetes tudás Más tantárgyakban szerzett háttérismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Meglévő ismeretek elmélyítése, automatizálása. Grammatikai ismeretek meg-

erősítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Passzív és aktív szókincsbővítés. 

Más műveltségi területeken megszerzett információk alkalmazása, újabb 

kapcsolódási pontok kialakítása. 

Célnyelvi országgal kapcsolatos ismeretek átadása, kulturális ismeretek 

bővítése. 

Térképen való tájékozódás fejlesztése, térképismeret. 

A tanulók világról alkotott szemléletének fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Személyes névmások alany- és tárgyesete. 

Országismeret – ismerkedés az angol nyelvterületekkel: 

környezeti információk: elhelyezkedés, időjárás, helyi specialitások. 

 

Tanulói tevékenység 

Célnyelvi országgal kapcsolatos általános ismeretek gyűjtése. 

Térképen való tájékozódás, adott helyek megkeresése, internet használa-

ta, tematikus információgyűjtés. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív- és aktív szókincs. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: párbeszédek, 

kommunikációs felada-

tok. 

 

Informatika: internet, 

interaktív tábla haszná-

lata, információk kere-

sése, 

Power Point. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

The UK, the USA, Australia, főváros, zászló, épület, nemzetiségnév. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Egyszerű, praktikus ismeretek idegen nyelvű kifejezése, adekvát hasz-

nálata. 

A tanulónak legyenek aktuális ismeretei az angol nyelvterületek legjel-

lemzőbb tulajdonságairól, sajátosságokról. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasási készség 

Előzetes tudás Folyamatos, értő olvasás anyanyelven. Alapvető passzív-aktív idegennyelvi 
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szókincs. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi olvasáskészség kialakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, gyakorlása, au-

tomatizálása. 

Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek tudatosítása. 

Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek olvasási automatizálása. 

Verbális készség fejlesztése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ábécé, űrlapok, 

önéletrajz. 

 

Informatika: egyszerű 

szöveges dokumentu-

mok, szövegszerkesz-

tés. 
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Spontán olvasási motiváció felkeltése. 

 

Ismeretek 

Ismerkedés táblázatos formákkal, űrlapok kifejezései (first name, 

surname, age, date of birth, address, phone number, postcode, city, 

street, signature, date).  

Egyszerű táblázat, formanyomtatvány megismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

Angol és magyar ábécé gyakorlása, szavak sorba rendezése. 

A kiejtés és az írás közötti eltérés, szabályszerűség keresése, az ismere-

tek rögzítése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  
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8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, kiejtés, szó, mondat, párbeszéd, írásjel, mondatfajta. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Praktikus, mindennapi élethelyzetekben megjelenő, alapvető olvasás-

készség kialakítása. 

Legyen képes a tanuló személyes adataival egyszerű kérdőívet kitölte-

ni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Íráskészség 

Előzetes tudás 
A magyar ábécé betűinek ismerete, jó íráskészség magyar nyelven, nagy- és 

kisbetűk, írásjelek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi íráskészség kialakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, gyakorlása, auto-

matizálása. 

Tájékozódás táblázatokban, űrlapokon, kérdőíveken. 

Ejtett betűk és írott hangok közötti különbségek megfigyelése. 

Verbális készség fejlesztése. 

Személyes adatok adekvát használata írott formában. 

 

Ismeretek 

Próbálja meg a tanuló az űrlapokat, jelentkezési lapokat kitölteni saját 

személyes adataival; adatok beírása a megfelelő helyre. 

Formanyomtatványok, űrlapok csoportos és önálló kezelése, kitöltése. 

 

Tanulói tevékenység 

Űrlap kitöltése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ábécé, másolás, 

űrlap, jelentkezési lap, 

egyszerű táblázatok. 

 

Informatika: szöveg-

szerkesztés, egyszerű 

internetes felületek ke-

zelése. 
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Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Betűtípus, nagy- és kisbetű, szórend, űrlap, személyes adat, írásjel, aláírás, 

jelentkezési lap, kérdőív, űrlap. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Egyszerű, praktikus ismeretek idegen nyelvű kifejezése, adekvát hasz-

nálata. 

A tanulónak legyenek aktuális ismeretei az angol nyelvterületek legjel-

lemzőbb tulajdonságairól, sajátosságokról. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédszándékok – beszédértési készség 

Előzetes tudás 
Idegen nyelvi beszédszándék, beszédbátorság kialakulása.  

Hallási figyelem koncentrációja.  

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Általános fogalmak, beszédszándék megismertetése utánzáson keresztül tör-

ténő nyelvtanítás előnyben részesítésével, a korábban tanultak megerősítése, 

mélyítése, tovább-bővítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Beszédészlelés fejlesztése. 

A beszéd ritmusának, intonációjának lehetőség szerinti minél pontosabb 

hallás utáni visszaadása. 

Auditív és verbális figyelem fejlesztése. 

Auditív és verbális emlékezet fejlesztése. 

Spontán beszédkedv motiválása. 

Nyelvi egységek megértése. 

Társas nyelvi magatartás kialakítása. 

 

Ismeretek 

Kérés, információkérés. 

Válaszadás lehetőleg hosszabb terjedelemben. 

Együttérzés, sajnálkozás kifejezése: Poor you. What a pity. 

Nyitott párbeszédek: kérdés-felelet. 

Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. 

 

Tanulói tevékenység 

Társadalmi szokások használata a beszédhelyzetekben (kulturális eltéré-

sek, udvariassági formák alkalmazása). 

Udvariassági formulák használata a kommunikációban. 

Kérdésekre adekvát válaszadás. 

Csoportos véleményformálás adott témában. 

Ritmusgyakorlatok. 

Osztályfőnöki óra: Ön-

ismeret, reális önkép, 

erkölcsi tulajdonságok. 

Személyes adatok, csa-

lád, iskola. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: udvariassági for-

mák, önálló vélemény 

kifejezése, a kommuni-

káció alapjai. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásfejlesztés. 
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Különböző mondatfajták intonációjának gyakorlása. 

Irányított figyelem a beszélőre. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincsbővítés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Udvariassági formulák, kérés, tiltás, szándék, akarat, vélemény, érzés, együttér-

zés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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formák 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   
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10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Sztereotíp és önálló társalgási formák ismerete és alkalmazása a meg-

felelő szituációkban.  

Legyen képes a tanuló spontán élethelyzetekben idegen nyelven meg-

fogalmazni kéréseit, kérdéseit. Tudjon segítséget kérni, esetlegesen 

elutasítani. Nonverbális kommunikációja harmonizáljon verbális infor-

mációközléseivel. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség 

Előzetes tudás 

Bizonyos fokú beszédbátorság. A beszéd megértése. A tanuló környezetében 

lévő tárgyak, élőlények megnevezése, cselekvések megnevezése, egyszerű 

utasítások, kérdések megértése, érzések, vélemények kifejezése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos beszédkészség kialakítása, spontán beszédkedv motiválása, sikeres 

kommunikáció kialakítása. Felkészítés a mindennapi spontán beszédhelyze-

tekre. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Spontán beszédkedv felkeltése és fenntartása. 

Érzelmek, vélemények kifejezése. 

Önellenőrzés, önkontroll képességének fejlesztése. 

A mindennapi beszédhelyzet felismerésének elősegítése a minél hatéko-

nyabb kommunikáció érdekében. 

Auditív figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

Verbális figyelem, emlékezet, koncentráció fejlesztése. 

A tanuló motivációjának fenntartása, növelése. 

 

Ismeretek 

Összetett utasítások (5-8 mondat) megértése. 

Utasítások végrehajtása verbálisan és nonverbálisan. 

A beszélő szándékának felismerése az intonációból. 

Következtetés a beszélők viszonyára a hangszínből, intonációból, magá-

ból az interakcióból. 

Beszédfordulatok gyakorlása témakörök szerint. 

Segítségkérés verbális formuláinak megismerése, gyakorlása, alkalmazá-

sa. 

Az udvarias társadalmi érintkezés eszközeinek gyakorlása. 

 

Tanulói tevékenység 

Helyes kiejtés gyakorlása. 

Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly, intonáció kialakítása, gyakorlá-

sa, spontán alkalmazása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatfajták a 

beszélő szándéka sze-

rint, udvariassági formu-

lák. 

 

Matematika: sorrendi-

ség, időbeli sorrendiség, 

logikus gondolkodás. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes légzés, mozgás-

fejlesztés, válaszadás 

cselekvéssel. 
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A beszélő szándékának kifejezése nonverbális elemekkel. 

Önálló segítségkérés alkalmazása. 

Segítségnyújtás elfogadása vagy adott esetben elutasítása. 

Rövid párbeszédek, szituatív gyakorlatok, hallás utáni ismétlések, memo-

rizálás, szerep- és drámajáték. 

Tanult verbális elemek felismerése auditív információkból. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ Lassan, gyorsan, együtt, külön, halkan, hangosan, rövid, hosszú, utánzás, ismét-
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fogalmak lés, ritmus, ritmusváltás, emóció, mimika, gesztus, udvariasság, elutasítás, elfo-

gadás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Sztereotíp és önálló társalgási formák ismerete és alkalmazása a meg-

felelő szituációkban.  

Legyen képes a tanuló spontán élethelyzetekben idegen nyelven meg-

fogalmazni kéréseit, kérdéseit. Tudjon segítséget kérni, esetlegesen 

elutasítani. Nonverbális kommunikációja harmonizáljon verbális infor-

mációközléseivel. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalomkörök 

Előzetes tudás 

A nyelv olyan szemantikai területei, melyek a kifejezéshez különböző nyelvtani 

struktúrákat használnak. Megfelelő anyanyelvi ismeretek és a korábbi évfo-

lyamokon tanult előzetes idegen nyelvi ismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvtani anyag implicit módon való elsajátítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Auditív figyelem, irányított figyelem fejlesztése. 

Idegen nyelvi gondolkodás fejlesztése. 

Verbális memória fejlesztése. 

Térbeli viszonyok fejlesztése. 

Időbeli viszonyok fejlesztése. 

Mennyiségi relációk fejlesztése. 

Sorrendiség, logikai sorrend fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Időbeliség: 

folyamatos jelen idő (Present Continous tense) elmélyítése 

egyszerű jelen idő (Present Simple) elmélyítése 

jelen idejű, gyakoriságot kifejező időhatározók spontán beszédben való 

alkalmazása (never, sometimes, usually, often, always) – grammatikai és 

szituációs gyakorlatok 

jelen idejű időhatározók spontán beszédben való alkalmazása (now, at the 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szófajtan, mondat-

tan, dátum kifejezése, 

kérdőszavak. 

 

Matematika: ismeretek 

100-as számkörben, tő- 

és sorszámnevek, cso-

portosítás, rendszere-

zés, mértékegységek. 

 

Testnevelés és sport: 

irányok, testséma, vi-

szonyítási pontok. 
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moment, today) – grammatikai és szituációs gyakorlatok. 

 

Térbeliség: 

helyhatározók spontán beszédben való alkalmazása (next to, behind, 

over, under, below, opposite, between) – grammatikai és szituációs gya-

korlatok. 

 

Mennyiségek kifejezése: 

egységek spontán beszédben való alkalmazása (a bottle of, a packet of, a 

piece of, a tin of, a loaf of) – grammatikai és szituációs gyakorlatok 

anyagnevek és anyagmennyiségek spontán beszédben való alkalmazása 

(some, any, many, much, a lot of) – grammatikai és szituációs gyakorlatok 

sorszámnevek 31-ig. 

 

Tanulói tevékenység 

Nyelvtani fordulatok ismerete, beillesztése, gyakorlása, adekvát használa-

ta. 

Manipuláció képekkel, tárgyakkal. 

Bevásárlólista összeállítása megfelelően használt egységekkel. 

Receptek olvasása, elkészítése anyagmennyiséget jelző kifejezésekkel. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Szerialitás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyakoriság, pillanatnyi helyzet, kérés, képesség, udvariassági formák, jelen, 

múlt, kérdés, kérdőszó, időrend, egységnyi mennyiség, (mérték)egységek. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Egyszerű, praktikus ismeretek idegen nyelvű kifejezése, adekvát hasz-

nálata. 

A tanulónak legyenek aktuális ismeretei az angol nyelvterületek legjel-

lemzőbb tulajdonságairól, sajátosságokról. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Témakörök, szókincs 

Előzetes tudás Más tantárgyakban szerzett háttérismeretek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Meglévő ismeretek elmélyítése, automatizálása. Grammatikai ismeretek meg-

erősítése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Passzív és aktív szókincsbővítés. 

Más műveltségi területeken megszerzett információk alkalmazása, újabb 

kapcsolódási pontok kialakítása. 

Célnyelvi országgal kapcsolatos ismeretek átadása, kulturális ismeretek 

bővítése. 

Térképen való tájékozódás fejlesztése, térképismeret. 

A tanulók világról alkotott szemléletének fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Magyar nyelv és iroda-

lom: párbeszédek, 

kommunikációs felada-

tok. 

 

Informatika: internet, 

interaktív tábla haszná-

lata, információk keresé-

se, 

Power Point. 
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Személyes névmások alany- és tárgyesete. 

Országismeret – ismerkedés az angol nyelvterületek kultúrájával: ünne-

pek, Nagy-Britannia országai, néhány nagyobb város, angolul beszélő 

országok: the USA, the UK, Australia és azok néhány jellegzetes épülete, 

helyszíne, fővárosai, zászlaja, nemzetiségnevek, néhány író, költő, híres 

történelmi személy megismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

Célnyelvi országgal kapcsolatos ismeretek gyűjtése, kulturális ismeretek 

bővítése (szokások, ételek, ünnepek). 

Térképen való tájékozódás, adott helyek megkeresése, internet használa-

ta, tematikus információgyűjtés. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Auditív figyelem és emlékezet. 

Verbális figyelem és emlékezet. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 
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Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

The UK, the USA, Australia, népzene, lakosság, étel.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Egyszerű, praktikus ismeretek idegen nyelvű kifejezése, adekvát hasz-

nálata. 

A tanulónak legyenek aktuális ismeretei az angol nyelvterületek legjel-

lemzőbb tulajdonságairól, sajátosságokról. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasási készség 

Előzetes tudás 
Folyamatos, értő olvasás anyanyelven. Alapvető passzív-aktív idegennyelvi 

szókincs. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi olvasáskészség kialakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, gyakorlása, auto-

matizálása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ábécé, űrlapok, 

önéletrajz. 
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Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek tudatosítása. 

Ejtett hangok és írott betűk közötti különbségek olvasási automatizálása. 

Verbális készség fejlesztése. 

Spontán olvasási motiváció felkeltése. 

 

Ismeretek 

Ismerkedés táblázatos formákkal, azok kifejezései (first name, surname, 

age, date of birth, address, phone number, postcode, city, street, 

signature, date).  

Egyszerű táblázat, formanyomtatvány megismerése. 

Menetrendi táblázatok, időjárás-előrejelzés. 

 

Tanulói tevékenység 

Angol és magyar ábécé gyakorlása, szavak sorba rendezése. 

A kiejtés és az írás közötti eltérés, szabályszerűség keresése, az ismere-

tek rögzítése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 

 

Informatika: egyszerű 

szöveges dokumentu-

mok, szövegszerkesz-

tés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Ábécé, kiejtés, szó, mondat, párbeszéd, írásjelek, mondatfajták. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Praktikus, mindennapi élethelyzetekben megjelenő, alapvető olvasás-

készség kialakítása. 

Legyen képes a tanuló személyes adataival egyszerű kérdőívet kitölte-

ni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Íráskészség 

Előzetes tudás 
A magyar ábécé betűinek ismerete, jó íráskészség magyar nyelven, nagy- és 

kisbetűk, írásjelek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Egyszerű, praktikus idegennyelvi íráskészség kialakítása. 



  

1103 

céljai 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tanult szavak, kifejezések írott formájának felismerése, gyakorlása, au-

tomatizálása. 

Tájékozódás táblázatokban, űrlapokon, kérdőíveken. 

Ejtett betűk és írott hangok közötti különbségek. 

Verbális készség fejlesztése. 

Személyes adatok adekvát használata írott formában. 

 

Ismeretek 

Próbálja meg az űrlapokat, jelentkezési lapokat kitölteni a tanuló saját 

személyes adataival; adatok beírása a megfelelő helyre. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: ábécé, másolás, 

űrlap, jelentkezési lap, 

egyszerű táblázatok. 

 

Informatika: szövegszer-

kesztés, egyszerű inter-

netes felületek kezelése. 
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Angol nyelvű önjellemzés, önéletrajz (személyes adatokkal) készítése 

szóban és írásban 

Formanyomtatványok, űrlapok csoportos és önálló kezelése, kitöltése. 

 

Tanulói tevékenység 

Űrlap kitöltése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Motiváció.  

Önállóság. 

Téri tájékozódás. 

Logikai gondolkodás. 

Analitikus-szintetizáló gondolkodás. 

Passzív és aktív szókincs. 

Grammatikai ismeretek. 
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Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Betűtípus, nagy- és kisbetű, szórend, űrlap, személyes adat, írásjel, aláírás, 

jelentkezési lap, kérdőív, űrlap. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sztereotíp és önálló társalgási formák ismerete és alkalmazása a megfelelő 

szituációkban.  

Legyen képes a tanuló spontán élethelyzetekben idegen nyelven megfogal-

mazni kéréseit, kérdéseit. Tudjon segítséget kérni, esetlegesen elutasítani. 

Nonverbális kommunikációja harmonizáljon verbális információközléseivel. 
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Egyszerű, praktikus ismeretek idegen nyelvű kifejezése, adekvát használata. 

A tanulónak legyenek aktuális ismeretei az angol nyelvterületek legjellemzőbb 

tulajdonságairól, sajátosságokról. 

Praktikus, mindennapi élethelyzetekben megjelenő, alapvető olvasáskészség 

kialakítása. 

Legyen képes a tanuló személyes adataival egyszerű kérdőívet kitölteni.  

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

MATEMATIKA 

9–12. évfolyam 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási műveletek 

Előzetes tudás 
Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A logikai kifejezések alkalmazása. 

Adatok leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, 

rendszerezése, táblázat készítése, valószínűségi esemény becslése. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, ana-

lógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai gondolkodás, következtetés, 

ítéletalkotás. 

Összefüggések. 

Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére.  

Elemek elhelyezése adott halmazokba. 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata (nincs 

közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másiknak, 

illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincs, pontos 

fogalmazás. 
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A logikai „és”, „vagy” alkalmazása.  

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes alkalmazá-

sa. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat, halmaz, alaphalmaz. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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formák 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   
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10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racio-

nális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan. Műveletek 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek 

biztos elsajátítása. 

Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

A négy alapművelet biztonságos használata matematikai probléma meg-

oldásában. 

Zsebszámológép használata. 

Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

Természetes számfogalom és mennyiségfogalom elmélyítése. 

Számfogalom, számköri ismeretek. 

Műveletek. 

Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, bőví-

tés, összehasonlítás, rendezés. 

Negatív számok. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 
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Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

A százalék fogalma. Fizetések, vásárlások részletre. 

Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor). 

Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek alkalmazásával a 

mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.  

A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (pl. folyószámla, hitelszámla, 

kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racio-

nális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérések 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  
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Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos végzése. 

A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem előtt tartása. 

Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalma-

zása gyakorlati példákban. 

Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel terület és 

térfogat számítása. 

Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

Idő mérése. 

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása tanult 

tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése, 

tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, 

majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, össze-

függések megállapítása. 

Szöveges feladatok végzése.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, szabvá-

nyos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

  

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán).  

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordináta-rendszer. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes összefüggéseket biztosan felismerni számok, mennyiségek, 

mértékegységek, geometriai alakzatok között. 

Képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Legyen jártas a tanuló az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának 

eldöntésében. 

Tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. 

Legyen jártas sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján 
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mindkét irányban. 

Ismerje a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a tanuló a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a raci-

onális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes zsebszámológépet pontosan használni.  

Testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete. 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt ered-

ményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási műveletek 

Előzetes tudás Problémamegoldó képesség. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  
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Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A logikai kifejezések alkalmazása. 

Adatok leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, 

rendszerezése, táblázat készítése, valószínűségi esemény becslése. 

Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldás meg-

keresése adott alaphalmazon. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, ana-

lógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai gondolkodás, következtetés, 

ítéletalkotás. 

Összefüggések. 

Valószínűség. 

Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata (nincs 

közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másik-

nak, illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincs, pontos 

fogalmazás. 
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Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről.  

Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése. 

Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.  

Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal- Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.  
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mak/fogalmak A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, „valószínűbb” 

logikai megfogalmazások tartalma. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racio-

nális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan. Műveletek 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  
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Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek 

biztos elsajátítása. 

Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

A négy alapművelet biztonságos használata matematikai probléma meg-

oldásában. 

Pontos és gyors számolás. 

Zsebszámológép használata. 

Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

Természetes számfogalom és mennyiségfogalom elmélyítése. 

Számfogalom, számköri ismeretek. 

Műveletek. 

Szöveges feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, bőví-

tés, összehasonlítás, rendezés. 
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Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és tize-

des törttel, osztás egész számmal.  

Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a min-

dennapi élethez kapcsolódó gyakorlatokban.  

Egyszerű százalékérték számítások (kamatok, árleszállítás, adó). 

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási terv 

elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (pl. folyószámla, hitelszámla, 

kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racio-

nális számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérések 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos végzése. 

A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem előtt tartása. 

Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalma-

zása gyakorlati példákban. 

Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel terület és 

térfogat számítása. 

Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

Idő mérése. 

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Mértékegységek.  

Átváltások. 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása tanult 

tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése, 

tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, 

majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, össze-

függések megállapítása. 

Szöveges feladatok megoldása.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, szabvá-

nyos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán).  

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordináta-rendszer. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

A tanuló képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Tud állításokat tagadni, ismeri a tagadás logikai tartalmát. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Ismeri a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racionális 

számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni. 

Képes a zsebszámológépet pontosan használni.  

Olvasható, áttekinthető írásbeli munka.  
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Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt ered-

ményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

ETIKA 

9–12. évfolyam 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Előzetes tudás 
Egyéni és közösségi értékek felismerése, különbségtétel a jó és rossz, az igaz 

és hamis, valamint a szép és a rút között. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A törvénytisztelő, türelmes magatartás, mások elfogadásának megalapozása.  

A saját értékek felismerése, és törekvés erősítése véleményének kulturált 

megfogalmazására. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  
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Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptu-

lajdonságok felismerése, megnevezése. 

Követendő példaképek választása, 

Elítélendő magatartás felismerése. 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

 

Ismeretek: 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 

során. 

Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

 

Tanulói tevékenység: 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és megfogalmazása, 

önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az emberi 

kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ősztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit,  

öröm, szenvedés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 
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Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Saját közösségek. 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 
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A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Barátságok, kapcsolatok. 

Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Ismeretek 

Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. Le-

ány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerü-

lése. 

Törvénytisztelő állampolgári viselkedés kialakulása. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 
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céljai 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

Osztályfőnöki óra: má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. 
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Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük- Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel szemben. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése 

Előzetes tudás 
Legyen önálló véleménye a tanulónak,, ismerje a társadalmi életet szabályozó 

törvények létét. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapozza meg a tanulók törvénytisztelő, türelmes 

magatartását, mások elfogadását. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények: 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

Törvényi szabályok megismerése. 

 

Ismeretek: 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

Törvényi, rendeleti szabályok szerinti cselekvés a hétköznapokban 

(csendrendelet, állattartás, közlekedés…). 

 

Tanulói tevékenység: 

Társak, környezet jellemzése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, szenvedés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyén, közösség, társadalom 

Előzetes tudás 
Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Iskolán kívüli közösségek. 

A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Ismeretek 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuniká-

ció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a visel-

kedési normák és szabá-

lyok szerepe. 
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Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Társadalmi felelősségvállalás másokért. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerü-

lése. 

Törvénytisztelő állampolgári viselkedés kialakulása. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális társas helyzetek 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  
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Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Tapintat mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Osztályfőnöki óra: Má-

sok megismerése, meg-

ítélése és a kommuni-

káció; családi és iskolai 

agresszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a vi-

selkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban. 
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Értékazonosulás, értékválasztás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 
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Törvénytisztelő állampolgári viselkedés kialakulása. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

INFORMATIKA 

9–12. évfolyam 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számítógép alkalmazása 

Előzetes tudás Alapvető számítástechnikai ismeretek, érdeklődés. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek alkalmazása a mindennapi 

tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismeretének fejlesztése, és szem előtt tartása a világháló 

használatakor. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-



  

1157 

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

Számítástechnikai eszközök önálló kezelése. 

Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, segédprogramok, 

perifériák használata. 

A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek. 

Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete. 

Hardvereszközök fajtái, jellemzői. 

Hálózati alapismeretek. 

Szórakoztató, fejlesztő, szabadidős célú felhasználás megismerése. 

 

Ismeretek 

Dokumentumkészítés. 

Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, szkenner, 

digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-lejátszó). 

Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata. 

A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és egészségügyi fenn-

tartások. 

Játékprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: pontos szövegírás 

jelentősége, helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 
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Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram segítségével, adatok 

értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az udvariassági for-

mulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről, kirándulás-

ról). 

Játékprogamok mértékletes használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Finommotorika. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, ví-

rus, belépés, jelszó, megnevezések).  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A számítógép használata során felmerülő etikai és technikai kérdések 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló által feltett 

információt felelősséggel kezelni. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakszerű eszközhasználat. 

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra. 

Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára. 

 

Ismeretek 

A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi feladatok.  

Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a világhálón.  

Osztályfőnöki óra: káros 

hatások.  

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, álló-

képesség megőrzése,  

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: helyesírás, szó-

kincs. 
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Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. közösségi 

oldalak, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-
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sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló felhasználása. 

A tanuló képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan végezni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni.  

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 

Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának megvédése. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számítógép alkalmazása 

Előzetes tudás 
Érdeklődés a számítástechnika iránt, számítástechnikai eszközök alkalmazá-

sának ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek alkalmazásának gyakorlása a 

mindennapi tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismerete, és szem előtt tartása a világháló használatakor. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 



  

1166 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

Számítástechnikai eszközök kezelése. 

Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, segédprogramok, 

perifériák használata. 

A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek. 

Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete. 

Hardvereszközök fajtái, jellemzői. 

Hálózati alapismeretek. 

Szórakoztató, fejlesztő, szabadidős célú felhasználás megismerése. 

 

Ismeretek 

Dokumentumkészítés. 

Táblázatkészítés alapjai. 

Adatbevitel gyakorlása, adatlapok kitöltése. 

Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, szkenner, 

digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-lejátszó). 

Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata. 

A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és egészségügyi fenn-

tartások. 

Játékprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Adott tartalmak, képek megkeresése, keresőprogram segítségével, ada-

tok értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az udvariassági for-

mulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről, kirándulás-

Magyar nyelv és iroda-

lom: pontos szövegírás 

jelentősége, helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 
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ról). 

Játékprogamok mértékletes használata. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Finommotorika. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, ví-

rus, belépés, jelszó, megnevezések).  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A számítógép használata során felmerülő etikai és technikai kérdések 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló által feltett 

információt felelősséggel kezelni. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakszerű eszközhasználat. 

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra. 

Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára. 

 

Ismeretek 

A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi feladatok.  

Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni és alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a világhálón.  

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek: 

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Osztályfőnöki óra: káros 

hatások.  

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, álló-

képesség megőrzése,  

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: helyesírás, szó-

kincs. 
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Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. közösségi 

oldal, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló felhasználás. 

Képes a tanuló a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan végez-

ni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 
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Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának megvédése. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

9–12. évfolyam 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Előzetes tudás 

Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 
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Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs képességfej-

lesztés. 

Vízi biztonság megteremtése, a víz, mint az egyik őselem gyógyhatásai-

nak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

A fittség és az edzettség kritériumai. 

A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

A nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre emelése. 

Gimnasztika. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Küzdő gyakorlatok. 

Zenére végzett gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel (lab-

da, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Szereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kifeje-

ző, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 
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Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és az 

ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

motoros (Cooper), 

kardio-respiratorikus, 

állóképesség, 

erő, 

izomerő, 

állóképesség, 

testösszetétel. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Döntési képesség. 

Térkihasználási képesség. 

Transzferhatások. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolá-

sa a gyakorlatok során, a tanuló a gyakorolt mozgáselemeket, sport-

ágakat szabad térben, más körülmények között is tudja alkalmazni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Előzetes tudás 

Alakzatváltozásokban való együttműködés.  

Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást fejlesz-

tő motoros tanulás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság fejlesztése. 

Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, a társastánc 

és modern mozgáselemek tárából. 

Rendgyakorlatok. 

Torna. 

Támaszgyakorlatok. 

Mászás, vándormászás.  

Függeszkedés, lendülés. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Etika: versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 
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Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal. 

Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport jellegű táncok 

megismerése. 

Úszás. 

A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési biz-

tonsággal. 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok felvétele, 

menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba járás 

közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés alakzatfel-

vétellel. 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-gyakorlatok talajon, padon, tor-

naszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, verseny, 

időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi sportjáté-

kok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az önrefle-

xió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás elemei, 

indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 
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Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége. 

Imitációs és elemző képesség. 

Alkalmazkodási képesség. 

A mozgás örömének átélése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, támasz, 

átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, rajtolás, átlépő 

technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a vízből mentés foga-

lomtára. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolá-

sa a gyakorlatok során, a tanuló a gyakorolt mozgáselemeket, sport-

ágakat szabad térben, más körülmények között is tudja alkalmazni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Játék 

Előzetes tudás 

A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő cselek-

vés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és megkedvel-

tetése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a megismerésben, az 

értékelésben, az asszertivitásban, a sportszerűségben és a sikerorientált-

ságban. 

Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek megismeré-

se, szabályainak rendszere, szabálykövetés és kritikai értelmezés. 

Csapatépítés. 

Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat kialakítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

Dobó- és elfogójátékok. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célba rúgó és célba dobó játékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

Röplabda. 

Kézilabda. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 
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Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

Szabadidős teremjátékok. 

 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben, átadások hely-

ben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, gurulások, 

szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, asz-

tali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és reprodukció-

ja. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálytudat. 

Kooperativitás. 

Asszertivitás. 

Kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-
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veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, sarok-

rúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, középpályás, 

védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, szabadulás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

Versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni. 

A tanuló képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket 

felismerni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Versenyzés 

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: sor- 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági versenyek esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a diáksport, 

élsport és szabadidősport terén. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus személyiségei, 

híres magyar és nemzetközi sportolók megismertetése a múltból és a 

jelenből. 

Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek 

Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott versenyfeladatok, a 

Magyar nyelv és iroda-

lom: viszonyszavak; a 

versenyekhez, sporthoz 

kapcsolódó szakkifeje-

zések tartalma, szó-

kincsbővítés. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Etika: önismeret – testi 
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sportági versenyek szabályainak, technikájának és taktikájának elemei. 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. Dobóversenyek. 

Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kido-

bó játék. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabá-

lyainak megismerése. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

Küzdősportok elemei. 

Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – gya-

korlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magas-, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. Dobóversenyek. 

Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kido-

bó játék. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok sza-

bályszerű, csapatok közötti játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, karikahajtás, 

dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és csapatok 

közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált szurkolás). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálykövetés, szabálytartás. 

Egészséges versenyszellem. 

Kooperáció. 

Koordináció. 

Döntési és reagáló képesség. 

és lelki egészség. 

Speciális szük- 1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, 

esélyegyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

Versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni. 

A tanuló képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket 

felismerni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-
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ményei a tanév végén* telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, egészségtudatosságra 

nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  
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Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára; a terhelés alakítására és 

kontrolljára való képesség kialakítása. 

Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása és/vagy fenntar-

tása. 

A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség megőrzésének egyik 

eszköze. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, mé-

diatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a testi-lelki egészségre. 

Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: szokások, egész-

ségfejlesztés, egészségtudatosság. 

Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a szabadidős te-

vékenységek megvalósításában. 

Biztonság és környezettudatosság. 

Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása. 

Önkontroll, önuralom. 

Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának képessége – a védő-

óvó intézkedések ismerete és gyakorlata (napsugárzás, kullancs, időjá-

rásnak megfelelő ruházat). 

A könnyített testnevelés individuális lehetőségének megteremtése.  

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak mér-

séklése, oldása egyéni sikerhez juttatásukkal. 

 

Ismeretek 

Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

Táncok különféle műfajai. 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, mozgás, a 

káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, prevenció, védőoltások 

szerepe. 

Természetben űzhető sportok (balesetvédelem: kullancsveszély, a nap 

káros sugarai elleni védelem elsajátítása). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: gyermek- és ifjúsá-

gi irodalmi alkotások az 

egészség-betegség 

témaköréből. 
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Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés. 

 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, csa-

patban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és lazító 

testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, kocogás, 

tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni 

védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz iga-

zodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való konzultáció szerint, a tan-

tervben foglalt, nem ellenjavallt gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Egészségtudatosság. 

Mozgásigény. 

A körülményekhez való alkalmazkodás. 

A természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, korrek-

ció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, 

önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, terep, önkarbantartás, 

tréning, örömtréning. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a gya-

korlatok során, a tanuló a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad térben, 

más körülmények között is tudja alkalmazni. 

A szergyakorlatokat képessége szerint képes teljesíteni, önállóan végrehajtani. 

Ugróerő és súlypont emelkedésének tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes önállóan bemelegíteni. 

Képes a sportot életritmusába beépíteni.  

Képes legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni. 

Versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak megfelelő-

en cselekedni. 

A tanuló képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felismer-
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ni. 

A szabályok betartásával aktívan részt tud venni a közös játékokban, versenyek-

ben. 

Higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazza saját életterében. 

A relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében képes alkalmazni, nyugalmi és 

stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos magatartás-

formákat. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Előzetes tudás 

Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs képességfej-

lesztés. 

Vízi biztonság megteremtése, a víz, mint az egyik őselem gyógyhatásai-

nak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

A fittség és az edzettség kritériumai. 

A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

A nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre emelése. 

Gimnasztika. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Küzdő gyakorlatok. 

Zenére végzett gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel (lab-

da, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kifeje-

ző, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 
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Szereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és az 

ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

motoros (Cooper), 

kardio-respiratorikus, 

állóképesség, 

erő, 

izomerő, 

állóképesség, 

testösszetétel. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Döntési képesség. 

Térkihasználási képesség. 

transzferhatások. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolá-

sa a gyakorlatok során, a tanuló a gyakorolt mozgáselemeket, sport-

ágakat szabad térben, más körülmények között is tudja alkalmazni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Előzetes tudás 

Alakzatváltozásokban való együttműködés.  

Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtására. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemeinek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodást, kreativitást fej-

lesztő motoros tanulás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-



  

1202 

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság fejlesztése. 

Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, a társastánc 

és modern mozgáselemek tárából. 

Rendgyakorlatok. 

Torna. 

Támaszgyakorlatok. 

Mászás, vándormászás.  

Függeszkedés, lendülés. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal. 

Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport jellegű táncok 

megismerése. 

Úszás. 

A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési biz-

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazá-

sa közlés, megbeszé-

lés, rábeszélés formái-

ban. 

 

Etika: versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 
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tonsággal. 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok felvétele, 

menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba járás 

közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés alakzatfel-

vétellel. 

Támaszgyakorlatok, függés- és egyensúly-gyakorlatok talajon, padon, 

tornaszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, verseny, 

időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi sportjáté-

kok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az önrefle-

xió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás elemei, 

indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége. 

Imitációs és elemző képesség. 

Alkalmazkodási képesség. 

A mozgás örömének átélése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, támasz, 

átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, rajtolás, átlépő 

technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a vízből mentés foga-

lomtára. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes önállóan bemelegíteni. 

Képes a sportot életritmusába beépíteni.  

Képes legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni. 

Versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni. 

A tanuló képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ Játék 
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Fejlesztési cél 

Előzetes tudás 

A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő cselek-

vés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

Versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és megkedvel-

tetése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények Magyar nyelv és iroda-
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Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a megismerésben, az 

értékelésben, az asszertivitásban, a sportszerűségben és a sikerorientált-

ságban. 

Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek megismeré-

se, szabályainak rendszere, szabálykövetés és kritikai értelmezés. 

Csapatépítés. 

Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat kialakítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

Ismeretek 

Dobó és elfogó játékok. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célba rúgó és célba dobó játékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

Röplabda. 

Kézilabda. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

Szabadidős teremjátékok. 

 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben, átadások hely-

ben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, gurulások, 

szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, asz-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 
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tali hoki. 

Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és reprodukció-

ja. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálytudat. 

Kooperativitás. 

Asszertivitás. 

Kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, sarok-

rúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, középpályás, 

védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, szabadulás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   
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10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

Versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni. 

A tanuló képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket 

felismerni. 

A szabályok betartásával aktívan részt tud venni a közös játékokban, 

versenyekben. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Versenyzés 

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: sor- 

és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági versenyek esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-



  

1211 

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a diáksport, él-

sport és szabadidősport terén. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus személyiségei, 

híres magyar és nemzetközi sportolók megismertetése a múltból és a 

jelenből. 

Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek, indoklások 

Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott versenyfeladatok, a sport-

ági versenyek szabályainak, technikájának és taktikájának elemei. 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. Dobóversenyek. 

Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó 

játék. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályai-

nak megismerése. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

Küzdősportok elemei. 

Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – gya-

korlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Magyar nyelv és irodalom: 

viszonyszavak; a verse-

nyekhez, sporthoz kap-

csolódó szakkifejezések 

tartalma, szókincsbővítés. 

 

Informatika: képek, ered-

mények keresése honla-

pokon. 

 

Etika: önismeret – testi és 

lelki egészség. 
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Ugróiskola – magas-, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Dobóversenyek. Kötélugró verseny. Ko-

sárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályszerű, csapatok közötti 

játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, karikahajtás, 

dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályainak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és csapatok 

közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált szurkolás). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Szabálykövetés, szabálytartás. 

Egészséges versenyszellem. 

Kooperáció. 

Koordináció. 

Döntési és reagáló képesség. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  
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8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, esély-

egyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

Versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni. 

A tanuló képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket 

felismerni. 

A szabályok betartásával aktívan részt tud venni a közös játékokban, 

versenyekben. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, egészségtudatosságra 

nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 
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A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára; a terhelés alakítására és 

kontrolljára való képesség kialakítása. 

Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása és/vagy fenntar-

tása. 

A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség megőrzésének egyik 

eszköze. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, mé-

diatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a testi-lelki egészségre. 

Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: szokások, egész-

ségfejlesztés, egészségtudatosság. 

Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a szabadidős te-

vékenységek megvalósításában. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: gyermek- és ifjúsá-

gi irodalmi alkotások az 

egészség-betegség 

témaköréből. 
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Biztonság és környezettudatosság. 

Rendszeres testmozgás, a sport egészségmegőrző hatása. 

Önkontroll, önuralom. 

Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának képessége – a védő-

óvó intézkedések ismerete és gyakorlata (napsugárzás, kullancs, időjá-

rásnak megfelelő ruházat). 

A könnyített testnevelés individuális lehetőségének megteremtése.  

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak mér-

séklése, oldása egyéni sikerhez juttatásukkal. 

 

Ismeretek 

Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

Táncok különféle műfajai. 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, mozgás, a 

káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, prevenció, védőoltások 

szerepe. 

Természetben űzhető sportok (balesetvédelem: kullancsveszély, a nap 

káros sugarai elleni védelem elsajátítása). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés. 

 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, csa-

patban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és lazító 

testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, kocogás, 

tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni 

védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz iga-
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zodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való konzultáció szerint, a tan-

tervben foglalt, nem ellenjavallt gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Egészségtudatosság, 

Mozgásigény, 

A körülményekhez való alkalmazkodás, 

A természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, korrek-

ció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, 

önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, terep, önkarbantartás, 

tréning, örömtréning. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a 

gyakorlatok során; a tanuló képes a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat 

szabad térben, más körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatokat képessége szerint képes teljesíteni, önállóan végrehajtani. 

Ugróerő és súlypont emelkedésének tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes önállóan bemelegíteni. 

Képes a sportot életritmusába beépíteni.  

Képes legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni. 

Képes versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és azoknak 

megfelelően cselekedni. 

Képes a labdát céltudatosan irányítani. 

Képes a labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felis-

merni. 

Képes a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, verse-

nyekben. 

Higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazza saját életterében. 

A relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében képes alkalmazni, nyugalmi 

és stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos maga-

tartásformákat. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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végén* 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

9–12. évfolyam 

 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beilleszkedés – Alkalmazkodás 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális életpálya-tervezés, munkahelyi és műhely közösségének megismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  
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Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A szabályok elfogadása.  

Helyes napirend kialakítása. 

Érzelmi azonosulás az elődök tetteivel. 

Szolidaritás a rászorulókkal szemben. 

Aktív részvétel a lakóközösség és az iskolaközösség életében. 

Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába (szakkör, ének-

kar, tánccsoport). 

 

Ismeretek 

Tanulói jogok és kötelességek.  

Házirend. 

Tűz- és balesetvédelem. 

Napirend.  

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

 „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.  

Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi kapcsolatok. 

Bevált és új tanulási módszerek kialakítása. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése (kéz-

ügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása (kérdé-

sek megfogalmazása).  

Időbeosztás, órarend.  

Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok mérlegelé-

sével. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.  

Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésének 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 
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tapasztalatairól. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem. 

Szerialitás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, 

legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, közelmúlt, együttérzés, 

önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-
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sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás 

és szolidaritás az aktuális helyzetekben. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret – Testi és lelki egészség 

Előzetes tudás 
Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  
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Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Reális önismeret.  

Sérelmeiről beszél a tanuló.  

A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet életében. 

A káros szenvedélyek felismerése, kialakulásuk elkerülése. 

Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei.  

Feszültségoldás. 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulása, a helyes életvezetés kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásuk megelő-

zése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.  

Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis). 

Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.  

Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció fej-

lesztése. 
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Javaslatok és tervkészítés a hibajavításra. 

Külső- és belső tulajdonságok számbavétele – fénykép nézegetése: régi – 

új, mi változott? 

Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása a társakkal.  

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a lelki 

egyensúly visszaállítására). 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn bemutatása helyzetgyakorla-

tokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, helyze-

tek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott jellem-

zés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a negatív ha-

tásokról. 

Megelőzés. 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, hogyan 

lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta és drog visszautasí-

tása) a napirend és az egészséges életmód segítségével. 

A különböző prevencióval foglalkozó szervezetek és technikák megisme-

rése. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, függő-

ségkerülés, elhárítás, megelőzés, önkritika, reális, pozitív és negatív változás, 

önpusztítás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult 

szabályok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, képes emlé-

keket gyűjteni, dokumentálni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális témák 

Előzetes tudás Környezet ismerete, az események számontartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 
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céljai Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének a 

tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében. 

Osztályközösség alakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szűkebb és tágabb közösségének ismerete.  

Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

A közösség építése érdekében saját teendők feltérképezése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a világ-
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Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének megis-

merése. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az ünnep-

nek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, plakátkészí-

tés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban szerepválla-

lás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban az eseményről). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Szerialitás. 

hálón adott témával 

kapcsolatban, prezentá-

ció készítése, plakát, 

meghívó az ünnepekre. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult szabá-

lyok szerint végezni. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan együtt-

működni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és szo-

lidaritás az aktuális helyzetekben. 

A tanuló képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén 

és közösség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, képes emlékeket 

gyűjteni, dokumentálni. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt ered-

ményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beilleszkedés – Alkalmazkodás 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Reális munkahelyválasztás támogatása. 
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céljai 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A szabályok elfogadása.  

Helyes napirend kialakítása. 

Aktív részvétel a lakóközösség és iskolaközösség életében. 

Munkahelyválasztás tervezése. 

Munkavégzés szépségeinek felismerése. 

Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába (szakkör, ének-

kar, tánccsoport). 

 

Ismeretek 

Tűz- és balesetvédelem. 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 
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Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

 „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.  

Bevált, és új tanulási módszerek kialakítása. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése (kéz-

ügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

Elvégzett munka eredményeinek elismerése. 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása (kérdé-

sek megfogalmazása).  

Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját munkavégzési stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok 

mérlegelésével. 

Kérdések megfogalmazása a munkatársakkal, műhelyekkel, munkavég-

zéssel, elhelyezkedéssel kapcsolatban.  

Beszámoló az önálló munkáról, a munkavégzésről, a nehézségekről, a 

munkatársi kapcsolatokról. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem. 

Szerialitás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, 

legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, közelmúlt, együttérzés, 

önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret – Testi és lelki egészség 

Előzetes tudás 
Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására.  

Speciális szükségle- Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 
hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Reális önismeret.  

Sérelmeiről beszél a tanuló.  

A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet életében. 

A káros szenvedélyek felismerése, elkerülésük. 

Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei.  

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 
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Feszültségoldás. 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulásai; a helyes életvezetés kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásuk megelő-

zése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.  

Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis). 

Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.  

Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a hibajavításra. 

Külső- és belső tulajdonságok számbavétele, fénykép nézegetése: régi – 

új, mi változott? 

Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása a társakkal.  

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a lelki 

egyensúly visszaállítására). 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatása helyzetgyakorla-

tokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, helyze-

tek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott jellem-

zés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a negatív hatá-

sokról. 

Megelőzés. 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, hogyan 

lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta és drog visszautasí-

tása) a napirend és az egészséges életmód segítségével. 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 
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Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló írás 

esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, függő-

ségkerülés, elhárítás, önjellemzés, önkritika. Tervkészítés,  feszültségoldás.  

Jellemzés. Megelőzés. Pozitív és negatív változás. Önpusztítás, prevenció. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás 

és szolidaritás az aktuális helyzetekben. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, képes emlé-

keket gyűjteni, dokumentálni. 
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Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális témák 

Előzetes tudás Környezet ismerete, az események számontartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének a 

tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében. 

Osztályközösség alakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szűkebb és tágabb közösségének ismerete.  

Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

A közösség építése érdekében saját teendők feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének megis-

merése. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az ünnep-

nek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, plakátkészí-

tés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban szerepválla-

lás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban az eseményről). 

 

Hangsúlyos fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Szerialitás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a világ-

hálón adott témával 

kapcsolatban, prezentá-

ció készítése, plakát, 

meghívó az ünnepekre. 
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Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult szabályok 

szerint végezni. 

Képes a munkatársakkal, munkavezetővel, szakoktatóval együttműködni. 

Ismeri a munkahelyeken elvárt viselkedési szabályokat. 

Képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan együttmű-

ködni beszédpartnerével.  
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Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és közös-

ség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, képes emlékeket gyűj-

teni, dokumentálni.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és szoli-

daritás az aktuális helyzetekben. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tan-

év végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

* Speciális szükségletűek 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés fejlő-

dési zavarral küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 

 

 

 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosí-

tásáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 2. melléklet 

Kerettanterv a szakiskolák számára 

HÍD II. 

MATEMATIKA 

A és B variáció 
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Első évfolyam 

 

Tematikai egység 
A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek fel-

mérése 

Órakeret 

A: 2 

B: 2 

Előzetes tudás Ez mérendő. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 
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Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 
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A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A matematikával kapcsolatos gátlások oldása, megszüntetése. Az aha-élmény kiala-

kítása. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló  

képes felfogni és értelmezni a matematikával kapcsolatos kapott szóbeli 

vagy írásbeli utasításokat a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

képes diktálás után leírni, írott formából kiolvasni természetes számokat, 

képes egész számokat nagyság szerint sorba rakni, számegyenesen ábrá-

zolni, helyesen használja az összehasonlításhoz szükséges fogalmakat, 

képes szóban és írásban a négy alapműveletet biztonsággal elvégezni az 

egész számok halmazán, ezres körben és számológéppel azon túl is, 

képes elolvasni, értelmezni, lejegyezni egyszerű matematikai tartalmú szö-

veget a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

képes az alapművelet eredményét nagyságrenden belül megbecsülni, a 

becslést ellenőrizni, 

képes egyszerű – legfeljebb kétlépéses − egy ismeretlenes elsőfokú 

egyenlet és egyenlőtlenség megoldására valamely módszerrel, valamint a 

megoldás ellenőrzését elvégezni behelyettesítéssel figyelmeztetés nélkül, 

képes az egyenes arányosság felismerésére, 

ismeri az alapvető síkidomokat (háromszög, négyzet, téglalap, kör) és 

testeket (kocka, téglatest, gömb), saját szavaival vagy főbb jellemzőikkel 

pontosan le tudja írni azokat, 

képes egyenes, szakasz, négyzet, kör, trapéz rajzolására, szög szerkesz-

tésére, másolására szögmérővel, vonalzóval, körzővel. 

képes hosszúság mérésére és az adatokból a kerület kiszámolására, 

képes képlet és meglévő adatok segítségével a négyzet, a téglalap kerüle-

tét, területét, kiszámolni, 

képes a tengelyes szimmetriák felfedezésére, 

képes számpár alapján derékszögű kétdimenziós koordinátarendszerben 

egy pont helyének meghatározására és a pont helyének ismeretében 

megadni a koordinátáit 

képes grafikonról adatokat leolvasni, táblázatból adatokat kiolvasni, 

képes azonos tulajdonság alapján halmazt képezni, megállapítani a hal-

mazhoz tartozást és nem tartozást, 

képes egy egyszerű állítás igazságtartalmának megállapítására, igaz és 

hamis állítások megfogalmazására. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

Tematikai egység Számtan, algebra Órakeret 
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A: 64 

B:50 

Előzetes tudás 

Elemi számfogalom a természetes számok körében, a négy alapművelet fo-

galmi ismerete. 

Az egyenlőség, egyenlőtlenség fogalmának ismerete, ismeretlen, behelyette-

sítés fogalmának ismerete. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

Természetes számok ezres számkörben. Helyi érték.  

Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása.  

Egész számok helye és viszonya a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások. 

Összeadás, kivonás szóban (fejben) és írásban. 

Szorzás, osztás az egész számok körében. 

Eredmények becslése. 

Betűket tartalmazó kifejezések megjelenítése, értelmezése.  

Konkrét mérésekhez kapcsolódó számítások végzése. 

Osztókeresés, 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel való oszthatóság kimondása egyszerű esetekben.  

Egyenes arányosság alkalmazása. 

Szöveges feladatok értelmezése, adatok, kérdések, feltételek szétválasztása.  

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása behelyettesítéssel, lebontogatással –következtetéssel. 

Számológép használata az alapműveletek elvégzéséhez. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 
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http://www.sulinovadatbank.hu 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének kialakítása. 

A számfogalom megerősítése az egész számok körében.  

A művelet fogalmának mélyítése.  

Számolási készség fejlesztése (fejben, írásban). 

Azonos tulajdonságú dolgok csoportosítása, a csoportok egymáshoz való viszonyá-

nak megkülönböztetése.  

Sorba rendezés képessége. 

Szöveg értelmezése.  

Egyenlőségek és egyenlőtlenségek felismerése.  

Arányosság felismerése. 

Kommunikáció fejlesztése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, összeadás, összeg, kivonás, különbség, szorzás, 

szorzat, többszörös, osztó, hányados, maradék, becslés, ellenőrzés. Negatív szám, 

előjel, arány, egyenlő, kisebb, nagyobb, egyenlet, ismeretlen, feltétel, ellenőrzés, 

behelyettesítés. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló  

képes felfogni és értelmezni a matematikával kapcsolatos kapott szóbeli 

vagy írásbeli utasításokat a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

képes diktálás után leírni, írott formából kiolvasni természetes számokat, 

képes egész számokat nagyság szerint sorba rakni, számegyenesen ábrá-

zolni, helyesen használja az összehasonlításhoz szükséges fogalmakat, 

képes szóban és írásban a négy alapműveletet biztonsággal elvégezni az 

egész számok halmazán, ezres körben és számológéppel azon túl is, 

képes elolvasni, értelmezni, lejegyezni egyszerű matematikai tartalmú szö-

veget a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

képes az alapművelet eredményét nagyságrenden belül megbecsülni, a 

becslést ellenőrizni, 

képes egyszerű – legfeljebb kétlépéses − egy ismeretlenes elsőfokú 

egyenlet és egyenlőtlenség megoldására valamely módszerrel, valamint a 
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megoldás ellenőrzését elvégezni behelyettesítéssel figyelmeztetés nélkül, 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

 

Tematikai egység Geometria 

Órakeret 

A:36 

B:24 

Előzetes tudás 
Sík, tér elemi kognitív észlelése, 

egyenes, szög, test fogalmának ismerete. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 
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Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

Adott tulajdonságú pontok megtalálása, ponthalmazok jellemzése – közelebb, távolabb, kisebb, nagyobb 

fogalmának biztos használata. 

Hasonlóság felismerése síkon. 

Szögek osztályozása, szerkesztése, szögmérő, vonalzó használata. 

Háromszögek osztályozása szögeik szerint, oldalaik szerint, háromszögszerkesztés.  

Speciális négyszögek – négyzet, téglalap, trapéz jellemzése, csoportosításuk. 

Speciális testek – kocka, téglatest, gömb, hasáb, henger jellemzése. 

Szimmetriák felismerése, egyszerű alkalmazása. 

A kerület, terület, felszín elemi ismerete. 

Hosszúság és terület mérésének gyakorlati megvalósítása. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Sík- és térszemlélet kialakítása, fejlesztése. 

Hosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének és kiszá-

mításának fejlesztése. 

Mértékegységek tudatosítása.  

Geometriai arányok használata a mindennapokban. 

A pontosság igényének kialakítása, fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sík, tér, pont, egyenes, szakasz, távolság, szög, hosszúság, kerület, terület, térfo-

gat, (ezek mértékegységei) kör, gömb, sugár, átmérő, hasonlóság, arány, három-

szögek (legalább 3 féle azonosítása), négyzet, téglalap, szimmetria, párhuzamos, 

merőleges. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 



  

1258 

 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló  

képes az egyenes arányosság felismerésére, 

ismeri az alapvető síkidomokat (háromszög, négyzet, téglalap, kör) és 

testeket (kocka, téglatest, gömb), saját szavaival vagy főbb jellemzőikkel 

pontosan le tudja írni azokat, 

képes egyenes, szakasz, négyzet, kör, trapéz rajzolására, szög szerkesz-

tésére, másolására szögmérővel, vonalzóval, körzővel. 

képes hosszúság mérésére és az adatokból a kerület kiszámolására, 

képes képlet és meglévő adatok segítségével a négyzet, a téglalap kerüle-

tét, területét, kiszámolni, 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

 

Tematikai egység Sorozatok, függvények, helymeghatározás 

Órakeret 

A: 12 

B: 10 

Előzetes tudás Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

Speciális szükségletűek Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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nevelési-fejlesztési céljai* hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

Számsorozatok szabályának ismeretében a sorozat folytatása.  

Számsorozat tulajdonságainak felismerése – növekvő, csökkenő, korlátos. 

Tájékozódás a számegyenesen. 

Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, pont és számpár viszonya. 

Egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, táblázatba rendezése.. 

GPS-koordináták értelmezése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  
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7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koordináta, koordináta-rendszer, sorozat, táblázat, grafikon. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló 

képes a tengelyes szimmetriák felfedezésére, 

képes számpár alapján derékszögű kétdimenziós koordinátarendszerben 

egy pont helyének meghatározására és a pont helyének ismeretében 

megadni a koordinátáit 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

Tematikai egység 
Gondolkodási módszerek, matematikai logika, valószínű-

ség 

Órakeret 

A:14+ 

B: 10+ 

Előzetes tudás Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény tapasztalati ismerete. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 
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kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, művele-

tek: és, vagy, ha-akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem). 

Problémamegoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; következtetés, sejtés, szabályosságok, lehető-

ségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

 

Valószínűségi játékok tapasztalatainak gyűjtése, rögzítése és szabályalkotás. 

Sorba rendezés összes lehetőségének előállítása.  

Egyszerű grafikonok olvasása. 
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Gyakoriság felismerése. 

Nyerési esély becslése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, 

 biztos esemény, lehetetlen esemény, „lehetséges-de nem biztos”, sorba rendezés. 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és  

az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése  

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés,  

ismerethordozók használata). 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése, 

kombinatorikus gondolkodás megalapozása. 

becslés képességének kialakítása. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló 

képes grafikonról adatokat leolvasni, táblázatból adatokat kiolvasni, 
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képes azonos tulajdonság alapján halmazt képezni, megállapítani a hal-

mazhoz tartozást és nem tartozást, 

képes egy egyszerű állítás igazságtartalmának megállapítására, igaz és 

hamis állítások megfogalmazására. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

A: 2 óra 

B: 2 óra 

A fejlesztés várt eredmé-

nyei az évfolyam végén 

A tanuló  

képes felfogni és értelmezni a matematikával kapcsolatos kapott szóbeli vagy 

írásbeli utasításokat a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

képes diktálás után leírni, írott formából kiolvasni természetes számokat, 

képes egész számokat nagyság szerint sorba rakni, számegyenesen ábrázol-

ni, helyesen használja az összehasonlításhoz szükséges fogalmakat, 

képes szóban és írásban a négy alapműveletet biztonsággal elvégezni az 

egész számok halmazán, ezres körben és számológéppel azon túl is, 

képes elolvasni, értelmezni, lejegyezni egyszerű matematikai tartalmú szöve-

get a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

képes az alapművelet eredményét nagyságrenden belül megbecsülni, a becs-

lést ellenőrizni, 

képes egyszerű – legfeljebb kétlépéses − egy ismeretlenes elsőfokú egyenlet 

és egyenlőtlenség megoldására valamely módszerrel, valamint a megoldás 

ellenőrzését elvégezni behelyettesítéssel figyelmeztetés nélkül, 

képes az egyenes arányosság felismerésére, 

ismeri az alapvető síkidomokat (háromszög, négyzet, téglalap, kör) és testeket 

(kocka, téglatest, gömb), saját szavaival vagy főbb jellemzőikkel pontosan le 

tudja írni azokat, 

képes egyenes, szakasz, négyzet, kör, trapéz rajzolására, szög szerkesztésé-

re, másolására szögmérővel, vonalzóval, körzővel. 

képes hosszúság mérésére és az adatokból a kerület kiszámolására, 

képes képlet és meglévő adatok segítségével a négyzet, a téglalap kerületét, 

területét, kiszámolni, 
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képes a tengelyes szimmetriák felfedezésére, 

képes számpár alapján derékszögű kétdimenziós koordinátarendszerben egy 

pont helyének meghatározására és a pont helyének ismeretében megadni a 

koordinátáit 

képes grafikonról adatokat leolvasni, táblázatból adatokat kiolvasni, 

képes azonos tulajdonság alapján halmazt képezni, megállapítani a halmaz-

hoz tartozást és nem tartozást, 

képes egy egyszerű állítás igazságtartalmának megállapítására, igaz és ha-

mis állítások megfogalmazására. 

 

Második évfolyam 

 

Tematikai egység 
A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek fel-

mérése 

Órakeret 

A: 2 

B: 2 

Előzetes tudás Ez mérendő. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 
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Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Speciális szükségle-

tűek fejlesztési kö-

vetelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 



  

1269 

 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A matematikával kapcsolatos gátlások oldása, megszüntetése. Az aha-élmény 

kialakítása. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükségle-

tűek esetében java-

solt pedagógiai eljá-

rások, mód-szerek, 

szervezési- és mun-

kaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló 

képes egész számok leírására diktálás után, és kiolvasására, a tizedes 

törtek körében négy tizedesjegyig, egész számlálójú és nevezőjű törtek 

esetén a számláló és nevező százas nagyságrendjének körében, 

képes megállapítani és jelölni a fentiek nagyságának sorrendjét, 

biztonsággal számol az egész számok körében, kétjegyű szorzóig, osztóig, 

helyesen alkalmazza a műveleti sorrendet, 

helyesen ismeri fel az egyenes és fordított arányt,  

képes az egyenes arány hiányzó mennyiségét kiszámítani, 

képes a mindennapi életből vett alapműveletekre épülő egyszerű problé-

mákat szöveggel megfogalmazni és megoldani az adatok szétválasztásá-

val, a műveletek jelölésével, 

képes legfeljebb négylépéses elsőfokú, egyismeretelenes egyenlet és 

egyenlőtlenség megoldására, ellenőrzésére, 

képes a százalékszámítás két jellemzőjéből a harmadik kiszámítására 

(legalább egy irányban), 

biztonsággal vált át mértékegységeket, 

képes betűt tartalmazó kifejezéssel műveletet végezni,  

képes kiszámolni legfeljebb három szám átlagát, 

képes a kicsinyítés, nagyítás felismerésére, 

képes elegendő oldal, illetve szög ismeretében a háromszög megszerkesz-

tésére, 

biztosan ismer fel egybevágó, hasonló síkidomokat, testeket, 

biztosan ismeri fel a tengelyes szimmetriát, segítséggel a többi szimmetria-

fajtát is,  

meg tudja fogalmazni a Pitagorasz-tételt, a befogók ismeretében ki tudja 

számolni az átfogót – legfeljebb kétjegyű pitagoraszi számhármasok köré-

ben, 

képes adott számsorozatot folytatni néhány elem és a szabály ismereté-

ben, 

felismeri az egyenes arányosság grafikonját, 

képes egyszerű diagramon/grafikonon a növekedés, illetve csökkenés 

megállapítására, 

biztosan tájékozódik kétdimenziós koordinátarendszerben, 

képes táblázat adatait koordinátarendszerben ábrázolni, 

képes különbséget tenni a lehetetlen, a valószínűtlen és a biztos esemény 
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között, 

képes néhány különböző elem szisztematikus sorba rendezésére, 

képes a nyerési esély nagyságrendjének megbecsülésére. 

Speciális szükségletűek 

esetében a fejlesztés várt 

eredményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 
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Tematikai egység Számtan, algebra 

Órakeret 

A: 38 

B: 24 

Előzetes tudás 

A négy alapművelet biztos alkalmazása az egész számok körében. 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése – az adat és ismeretlen azonosítá-

sa. 

Betűket tartalmazó egyszerű kifejezések értelmezése. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-
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téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

Racionális számok értelmezése, írása, olvasása. 

Tizedes törtek szorzása egész számmal. 

Egész számok osztása, törtek felírása tizedes tört alakban, törtek nagyságának összehasonlítása. 

Hatványozás (pozitív egész kitevőjű hatvány) mint a szorzás formailag rövid alakja. 

Nagyságrend megállapítása (tíz hatványai). 

Százalék fogalma, számítása, kamatszámítás. 

 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása szövegből és megoldása mérlegelvvel. 

Két műveletre alapozott szöveges feladat értelmezése és megoldása. 

Egyenes és fordított arányosság alkalmazása. 

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás, műveleti sorrend tudatos alkalmazása. 

Mértékegységek átváltása (hossz, terület, térfogat, súly, idő). 

Számológép biztos használata az alapműveletek, a hatványozás és négyzetgyökvonás elvégzéséhez. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 
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http://www.sulinovadatbank.hu 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének fejlesztése. 

Szövegértelmezés, szövegalkotás gyakorlati jellegű feladatokban. 

Állítás-bizonyítás igényének kialakítása, fejlesztése. 

Ellenőrzés, önellenőrzés igényének erősítése, eredményért való felelősségvállalás. 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos 

értékek erősítése  

(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tört, tizedes tört, mértékegységek, százalék (százalékalap, százalékláb, százalékér-

ték), hatvány, nagyságrend. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 



  

1276 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló 

képes egész számok leírására diktálás után, és kiolvasására, a tizedes 

törtek körében négy tizedesjegyig, egész számlálójú és nevezőjű törtek 

esetén a számláló és nevező százas nagyságrendjének körében, 

képes megállapítani és jelölni a fentiek nagyságának sorrendjét, 

biztonsággal számol az egész számok körében, kétjegyű szorzóig, osztóig, 

helyesen alkalmazza a műveleti sorrendet, 

helyesen ismeri fel az egyenes és fordított arányt,  

képes az egyenes arány hiányzó mennyiségét kiszámítani, 

képes a mindennapi életből vett alapműveletekre épülő egyszerű problé-

mákat szöveggel megfogalmazni és megoldani az adatok szétválasztásá-

val, a műveletek jelölésével, 

képes legfeljebb négylépéses elsőfokú, egyismeretelenes egyenlet és 

egyenlőtlenség megoldására, ellenőrzésére, 

képes a százalékszámítás két jellemzőjéből a harmadik kiszámítására 

(legalább egy irányban), 

biztonsággal vált át mértékegységeket, 

képes betűt tartalmazó kifejezéssel műveletet végezni,  

képes kiszámolni legfeljebb három szám átlagát, 



  

1277 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

 

Tematikai egység Geometria 

Órakeret 

A:26 

B:16 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú pontok megtalálása, ponthalmazok jellemzése – közelebb, 

távolabb, kisebb, nagyobb fogalmának biztos használata. 

Hasonlóság felismerése síkon.  

Szögek osztályozása, szerkesztése, szögmérő, vonalzó használata. 

Háromszögek osztályozása.  

Speciális négyszögek – négyzet, téglalap, trapéz felismerése. 

Speciális testek – kocka, téglatest, gömb ismerete. 

Szimmetriák felismerése, a kerület, terület, felszín elemi ismerete. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 
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Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

Kerület, terület térfogat kiszámítása képlet és azonosított adat segítségével. 

Speciális háromszögek, négyszögek, kör szerkesztése, másolás önállóan, alapszerkesztések önállóan 

vagy segítséggel. 

Kicsinyítés, nagyítás egy pontból − szerkesztése önállóan. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria biztos felismerése. 

Henger, kúp, gúla ismerete. 

Kocka, téglatest hálójának ismerete – felszínszámítás a háló ismeretében. 

Alaprajz értelmezése, alkalmazása. 

Hasonlóság alkalmazása távolság meghatározáshoz. 

Pitagorasz-tétel szemléletes ismerete. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Sík- és térszemlélet fejlesztése. 

Hosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének és kiszá-

mításának fejlesztése. 

Mértékegységek tudatosítása.  

Geometriai arányok használata a mindennapokban. 

A pontosság igényének kialakítása, fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sík, tér, síkidom, test, oldallap, oldalél, csúcs, hasonlóság, terület, felszín, térfogat 

(tengelyes) tükrözés, szimmetria. 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló 

képes a kicsinyítés, nagyítás felismerésére, 

képes elegendő oldal, illetve szög ismeretében a háromszög megszerkesz-

tésére, 

biztosan ismer fel egybevágó, hasonló síkidomokat, testeket, 

biztosan ismeri fel a tengelyes szimmetriát, segítséggel a többi szimmetria-

fajtát is,  

meg tudja fogalmazni a Pitagorasz-tételt, a befogók ismeretében ki tudja 

számolni az átfogót – legfeljebb kétjegyű pitagoraszi számhármasok köré-

ben, 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

 

Tematikai egység Sorozatok, függvények, helymeghatározás 

Órakeret 

A: 18 

B: 14 

Előzetes tudás 

Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság, tájékozódás a számegyenesen. 

Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, 

pont és számpár viszonya, egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, 

táblázatba rendezése. 

Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 
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az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

Szabályalkotásnak megfelelő sorozat folytatása az első elem ismeretében, illetve sorozatkészítés. 

Egyszerű grafikonok olvasása, értelmezése. 

Grafikon készítése táblázat alapján, táblázat készítése grafikon alapján, hiányzó adat megtalálása.  

Speciális sorozatok: számtani, mértani, Fibonacci ismerete, példák a mindennapokban. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Szabályfelismerés, -alkalmazás. 

Koordináta-rendszer használata, térbelivé bővítése. 

A függvény fogalmának fejlesztése. 

Adat-rendszerezési képesség kialakítása és fejlesztése. 

Grafikonértelmezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, növekedés, fogyás, érték, számtani közép (átlag). 

Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló 

képes adott számsorozatot folytatni néhány elem és a szabály ismereté-

ben, 

felismeri az egyenes arányosság grafikonját, 

képes egyszerű diagramon/grafikonon a növekedés, illetve csökkenés 

megállapítására, 

biztosan tájékozódik kétdimenziós koordinátarendszerben, 

képes táblázat adatait koordinátarendszerben ábrázolni, 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

 

Tematikai egység 
Gondolkodási módszerek, matematikai logika, valószínű-

ség 

Órakeret 

A: 8+ 

B: 5+ 

Előzetes tudás Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény ismerete. 
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Speciális szükségletűek 

előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesz-

tése a konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesz-

tése, 

a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének 

kialakítása, 

alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkü-

lönböztetésének és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

Speciális szükségletűek 

nevelési-fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez 

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez 

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/2_matematika/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 
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A nyelv logikai elemeinek tudatosítása (összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, műveletek: és, vagy, ha-

akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, igaz, hamis). 

Problémamegoldási módszerek tudatosítása (próbálgatás, következtetés, sejtés, szabályosságok, lehető-

ségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

Különböző elemek kiválasztási lehetőségének előállítása.  

Valószínűség a mindennapi életben. 

Gyakoriság felismerése. 

Nyerési esély becslése (számítása). 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez 

http://www.sulinovadatbank.hu 

A tantárgyhoz (mű-

veltségterülethez) 

kapcsolható fejlesz-

tési feladatok 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása. 

Valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Kombinatorikus gondolkodás megalapozása. 

Becslés képességének fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, „lehetséges, de nem biztos”, sorba rendezés, gyakoriság, logikai művele-

tek. 
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Javasolt pedagógiai 

eljárások, módsze-

rek, szervezési- és 

munkaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenciált 

tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógiai 

eljárások, mód-

szerek, szervezési- 

és munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyerme-

kek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló 

képes különbséget tenni a lehetetlen, a valószínűtlen és a biztos esemény 

között, 

képes néhány különböző elem szisztematikus sorba rendezésére, 

képes a nyerési esély nagyságrendjének megbecsülésére. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételé-

vel.* 

 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

A: 2 óra 

B: 2 óra 

A fejlesztés várt eredmé-

nyei az évfolyam végén 

A tanuló 

képes egész számok leírására diktálás után, és kiolvasására, a tizedes törtek 

körében négy tizedesjegyig, egész számlálójú és nevezőjű törtek esetén a 

számláló és nevező százas nagyságrendjének körében, 

képes megállapítani és jelölni a fentiek nagyságának sorrendjét, 

biztonsággal számol az egész számok körében, kétjegyű szorzóig, osztóig, 

helyesen alkalmazza a műveleti sorrendet, 

helyesen ismeri fel az egyenes és fordított arányt,  

képes az egyenes arány hiányzó mennyiségét kiszámítani, 

képes a mindennapi életből vett alapműveletekre épülő egyszerű problémákat 

szöveggel megfogalmazni és megoldani az adatok szétválasztásával, a műve-

letek jelölésével, 

képes legfeljebb négylépéses elsőfokú, egyismeretelenes egyenlet és egyen-

lőtlenség megoldására, ellenőrzésére, 

képes a százalékszámítás két jellemzőjéből a harmadik kiszámítására (leg-

alább egy irányban), 

biztonsággal vált át mértékegységeket, 

képes betűt tartalmazó kifejezéssel műveletet végezni,  

képes kiszámolni legfeljebb három szám átlagát, 

képes a kicsinyítés, nagyítás felismerésére, 

képes elegendő oldal, illetve szög ismeretében a háromszög megszerkeszté-
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sére, 

biztosan ismer fel egybevágó, hasonló síkidomokat, testeket, 

biztosan ismeri fel a tengelyes szimmetriát, segítséggel a többi szimmetriafaj-

tát is,  

meg tudja fogalmazni a Pitagorasz-tételt, a befogók ismeretében ki tudja szá-

molni az átfogót – legfeljebb kétjegyű pitagoraszi számhármasok körében, 

képes adott számsorozatot folytatni néhány elem és a szabály ismeretében, 

felismeri az egyenes arányosság grafikonját, 

képes egyszerű diagramon/grafikonon a növekedés, illetve csökkenés megál-

lapítására, 

biztosan tájékozódik kétdimenziós koordinátarendszerben, 

képes táblázat adatait koordinátarendszerben ábrázolni, 

képes különbséget tenni a lehetetlen, a valószínűtlen és a biztos esemény 

között, 

képes néhány különböző elem szisztematikus sorba rendezésére, 

képes a nyerési esély nagyságrendjének megbecsülésére. 

 

* Speciális szükségletűek 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés fejlődési zavarral 

küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 
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3.2.2.5. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola OKJ szerinti 

részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9-10. évfolyamos közismereti kerettanterve (st) 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

 

Szakiskolai OKJ szerinti részszaképesítés oktatásához alkalmazandó 

9-10. évfolyamos közismereti óraterve 

           A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 1. sz. melléklete módosítva a 22/2016 (VII.25.) EMMI rendelettel: 11.3.2. Az enyhe ér-

telmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola OKJ szerinti részszakképesítés 

oktatásához alkalmazandó 9-10. évfolyamos közismereti kerettanterve alapján 

          

9 -10. évfolyam 
          

 

                      

KÖZISMERETI ÓRÁK ELOSZLÁSA 
                   

Sorszám Műveltségterület 
Tantárgy 

megnevezése 

1/9 évfolyam 

 

2/10 évfolyam 

 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1. 
Magyar  nyelv és iroda-

lom 

Magyar  nyelv és 

irodalom 
1 36 1 35 

2. Matematika Matematika 2 72 2 70 

3. Ember és társadalom Etika 1 36 1 35 

4. Informatika Informatika 1 36 2 35 

5. Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 180 5 175 

6. 
 

Osztályfőnöki óra 1 36 1 35 

Közismeret - Kötelező: 11 432 11 420 

Közismeret - kötelező szabad órakeret - Magyar nyelv és 

irodalom* 
1,5 54 1,5 52,5 

Közismeret összesen: 12,5 450 12,5 437 

                    

                    
*: Évenként felülvizsgálatra kerül a bemeneti kompetenciák szerint. Konkrét meghatározás az operatív 

programokban. 
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A Szakiskola OKJ szerinti Részszakképesítés 9-10. évfolyam 

 

 

9. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-

értése, értelmezése és alkotása 

folyamatos 0 folyamatos 

A tanulási képesség fejlesztése folyamatos 0 folyamatos 

Anyanyelvi ismeretek 10 0 10 

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási isme-

retek 

10 0 10 

Irodalmi szöveg olvasása 6 0 6 

Kommunikáció – Médiaismeret 10 0 10 

Évfolyam összesen 36  36 

Témahét összesen 1  1 

Projekt összesen 24  24 

9. évfolyam  

Matematika: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gondolkodási műveletek 12 0 12 

Számtan. Műveletek 30 0 30 

Mérések 30 0 30 

Évfolyam összesen 72  72 

9. évfolyam 

Etika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 14 0 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 12 0 12 
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Évfolyam összesen 36  36 

9. évfolyam 

Informatika: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számítógép alkalmazása 28 0 28 

A számítógép használata során felmerülő 

etikai és technikai kérdések 

8 0 8 

Évfolyam összesen 36  36 

9. évfolyam 

Testnevelés és Sport: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, 

fittség 

36 0 36 

Motoros készségfejlesztés – mozgásta-

nulás 

62 0 62 

Játék 36 0 36 

Versenyzés 36 0 36 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesz-

tés 

10 0 10 

Évfolyam összesen 180  180 

9. évfolyam 

Osztályfőnöki óra: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 6 +3 9 

Önismeret – Testi és lelki egészség 11 0 11 

Aktuális témák 16 0 16 

Évfolyam összesen 33  36 

10. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- Témakör 

összidőkerete 
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óraszám (±) 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-

értése, értelmezése és alkotása 

folyamatos 0 folyamatos 

A tanulási képesség fejlesztése folyamatos 0 folyamatos 

Anyanyelvi ismeretek 10 0 10 

Írás, szövegalkotás – Fogalmazási isme-

retek 

10 0 10 

Irodalmi szöveg olvasása 5 0 5 

Kommunikáció – Médiaismeret 10 0 10 

Évfolyam összesen 35  35 

10. évfolyam  

Matematika: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Gondolkodási műveletek 10 0 10 

Számtan. Műveletek 30 0 30 

Mérések 30 0 30 

Évfolyam összesen 70  70 

10. évfolyam 

Etika:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Társadalmi szabályok 10 0 10 

Állampolgári ismeretek 14 0 14 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 11 0 11 

Évfolyam összesen 35  35 

10. évfolyam 

Informatika: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Számítógép alkalmazása 20 0 20 

A számítógép használata során felmerülő 

etikai és technikai kérdések 

15 0 15 
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Évfolyam összesen 35  35 

10. évfolyam 

Testnevelés és Sport: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Motoros képességfejlesztés – edzettség, 

fittség 

35 0 35 

Motoros készségfejlesztés – mozgásta-

nulás 

60 0 60 

Játék 35 0 35 

Versenyzés 35 0 35 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesz-

tés 

10 0 10 

Évfolyam összesen 175  175 

10. évfolyam 

Osztályfőnöki óra: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Beilleszkedés – Alkalmazkodás 6 +3 9 

Önismeret – Testi és lelki egészség 11 0 11 

Aktuális témák 15 0 15 

Évfolyam összesen 32  35 

 

A Szakiskola OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9-10. évfolyamos közismereti 

tanterve 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Előzetes tudás 
Szóban kapott utasítások megértése, követése. 

Események elmesélése. 
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Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szókincs gyarapítása mellett nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.  

A testbeszéd, mimika megértése, használatával a szóbeli kifejezőkészség 

erősítése. 

A beszélő szándékának megértése. 

A hallott szöveg értelmezése, adekvát, nyelvtanilag helyes válaszadás. 

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása.  

A reproduktív beszéd képességének fejlesztése, memoriterek tanulása. 

Tanult szövegek kifejező tolmácsolása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Egyéni képességekhez igazodóan: 

Testnevelés és sport: 

légzéstechnika. 
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a helyes artikuláció, beszédtechnikai elemek alkalmazása, 

aktív és passzív szókincs fejlesztése, 

társas kapcsolatok kommunikációjába a tanult elemek beépítése. 

 

Ismeretek 

Beszédtechnika: 

a helyes beszédlégzés: levegőbeosztás, szünettartás, 

megfelelő beszédhang: hangterjedelem, hangszín, hangerő,  

a pontos artikuláció, 

a kifejező képesség, a kommunikáció céljának megfelelő beszéd. 

Beszéd(meg)értés: 

szavak, 

mondatok, 

szöveg szintjén. 

Beszédkészség 

 

Tanulói tevékenység 

A levegőbeosztás, a szünettartás, az egyenletes hangadáshoz szükséges 

kilégzés kialakítása és gyakorlása szövegolvasás közben. 

A hangadás esetleges hibáinak javítása, a hangterjedelem kiszélesítése, 

a hangszín, a hangadás egyenletességének megteremtése a teljes hang-

terjedelemben, a görcsmentes hangerőfokozás és hangváltások kialakítá-

sa és gyakorlás. 

Az artikulációs mozgások gyakorlása, a gondos szóvégejtés, a pergő, 

tiszta szövegmondás, a szabályos beszédritmus, a hangkapcsolatok sza-

bályos ejtésének kialakítása és gyakorlása. 

A kommunikáció céljának megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, 

indulatok, szándékok megjelenítése. 

Főfogalom alá rendezés, az „egész” részeinek felsorolása, a „rész” hoz-

zárendelése az egészhez, hibás szókapcsolatok javítása, új fogalmak, 

szókapcsolatok tartalmának megismerése az értelmező szótár vagy rokon 

értelmű szavak alkalmazásával. 

Mondatpárok készítése, a mondat elemeinek cseréje, az eseményhez 

tartozó mondat kiválasztása, hibás elemek cseréje, feladat, utasítások 

végrehajtása. 

A mondat sorrendjének megállapítása, a hiányzó „láncszem” felismerése, 

kérdések, válaszok megfogalmazása a szöveghez, dramatizálás. 

 

Osztályfőnöki óra: 

kommunikációs képes-

ség. 
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Analógiák készítése, a következtetések megfogalmazása, analizáló- szin-

tetizáló gyakorlatok végzése, összehasonlítások a nyelv különböző szint-

jein, különböző szempontok szerinti csoportosítások, fogalomalkotások. 

 

Szavak és szókapcsolatok jelentéstartalmainak feltárása, szavak és szó-

kapcsolatok szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű szavakból szó-

sorok alkotása, a hangulati és a fokozati különbségek megállapítása, 

hangutánzó és hangulatfestő szavak keresése, beépítése szövegkörnye-

zetbe, a stílushatások véleményezése, a szépirodalmi és a köznyelvi 

szövegek összehasonlítása, azonosságok és különbözőségek meghatá-

rozása, szépirodalmi kifejezések gyűjtése, szólások, közmondások beépí-

tése a szövegkörnyezetbe (behelyettesítés).  

Vers- és prózamondás gyakorlása. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Kommunikációs képesség: szókincsbővítés, kifejezőkészség formai és 

tartalmi elemei. 

Percepció: verbális és vizuális hang, szó, mondat, szöveg. 

Vizuális és akusztikus figyelem. 

Emlékezet. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Artikuláció, beszédértés, beszédlégzés, beszélő szándéka, kommunikáció, ösz-

szehasonlítás, csoportosítás, főfogalom, analógia, analízis-szintézis. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni beszéd-

partnerével, véleményt elfogadni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése 

Előzetes tudás 
Iskolai könyvtár használata.  

Tanulási technikák használata közvetlen tanári irányítással. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önművelés igényének szinten tartása. 

Önálló könyvtárhasználat előkészítése. „Szabadpolcok” önálló használatának 

megtanulása. 

Ismeretnyújtás a könyvtár felépítéséről, működéséről, előző években szerzett 

információk rendszerezése, gyakorlása. 

Az ismerethordozók önálló használatának tanulása. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló, önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 

tevékenységek tanulása. 

Tanári, tankönyvi vázlat felhasználása a tanuláshoz. 

Lényegkiemelés, szöveg értelmezése tanári irányítással. 

Speciális szükségle- Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 
hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Tények, adatok, információk növekvő önállósággal történő felismerése az 

ismerethordozó/terjesztő médiákból. 

Érdeklődésnek megfelelő könyv választása. 

 

Ismeretek 

Könyvtárhasználat, információszerzés különböző eszközei. 

Tanulást segítő eljárások gyakorlása. 

Szövegfeldolgozás. 

Szépirodalmi részletek, művek szöveghű megtanulása. 

 

Tanulói tevékenység 

Iskolai könyvtár rendszeres látogatása. Önálló könyvkölcsönzés megadott 

Matematika: adatgyűjtés. 

 

Informatika: tények, in-

formációk gyűjtése. 
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szempontok alapján (memoriterek keresése, kötelező olvasmány kiköl-

csönzése). 

Adatkeresés, adatgyűjtés. 

Vázlatok értelmezése, közös vázlatkészítés. 

Lényegkiemelés aláhúzással megbeszélés alapján. 

Összefüggések, cselekmény egymásra épülésének feltárása. 

Kérdésfeltevés, válaszadás az olvasottakkal kapcsolatban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Motiváció. 

Összefüggéslátás, összefüggések felismerése. 

Önállóság. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önművelés, média, ismeret, ismeretnyújtás, ismeretszerzés, lényegkiemelés, 

vázlat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-
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módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-
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lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, olvasható, 

áttekinthető írásműveket készíteni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyanyelvi ismeretek 

Előzetes tudás 

Alapvető kommunikációs helyzetekben eligazodik a tanuló, tud kapcsolatot 

kezdeményezni, beszélgetésben részt venni. 

Igékkel és névszókkal kapcsolatos egyszerűbb szabályok ismerete. 

Tanult helyesírási szabályokat igyekszik alkalmazni. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelv rendszeréről és elemeiről meglévő ismeretek elmélyítése. 

A kommunikációs készség fejlesztése.  

Az elfogadható színvonalú helyesírás megalapozása.  

A mondanivaló árnyalt közlése a mondatokkal kapcsolatos ismeretek segítsé-

gével. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  



  

1306 

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Betűrendbe rendezés. 

Helyes mondatalkotás, szövegalkotás szabályainak alkalmazása. 

Tanult helyesírási szabályok (mondatkezdés, írásjelek, tulajdonnevek) 

alkalmazása.  

Tanári útmutatás alapján szöveget alkot a tanuló, a szövegeket kiegészíti, 

módosítja. 

Beszédhangok rendszerével, szófajokkal, mondatalkotással kapcsolatos 

ismeretek. 

A magyar helyesírás szabályainak alkalmazása. 

Jól olvasható egyéni íráskép. 

Környezetében meglévő jelzéseket, képi információkat megérteni. 

A beszédkörnyezetnek megfelelő nyelvhasználat. 

 

Ismeretek 

A mondatok szövegben betöltött szerepe.  

Mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok. 

Érzelmek kifejezése indulatszavakkal (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Tájékoztatás, leírás stíluselemei. 

Az írott beszéd felelőssége.  

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program. 
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Pontos és szabatos megfogalmazás. 

Helyesírás. A helyesírási szabályok felelevenítése, tudatosítása:  

tulajdonnevek írása,  

mondatkezdés,  

mondatvégi írásjelek,  

szótagolás, szavak elválasztása, 

rövid- és hosszú magánhangzók,  

rövid- és hosszú mássalhangzók használata. 

Hibakeresés, hibajavítás. 

Helyesírási szótár használata.  

Helyesírási ellenőrző program használata segítséggel számítógépen írás 

alkalmával. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, szaknyelv, zsargon, argó, kortársi nyelv haszná-

lata. 

 

Tanulói tevékenység 

Szavak szófajokba sorolása, szófajok fontosabb jellemzői, helyesírásuk.  

Igeragozás, igeidő használata, változtatása szükség szerint. 

Mondatok helyesírása, mondatbővítés, szűkítés, összevonás. 

Veszélyt és tiltást jelentő szavak és jelzések (pl. közlekedési táblák, tiltó 

jelzések, piktogramok) felismerése, megnevezése.  

Megfogalmazások különböző stíluselemekkel (szaknyelv, argó, sms stb.) 

Az írás képének, sebességének, pontosságának folyamatos javítása, 

értékelése. 

Másolás, tollbamondás, ellenőrzés, javítás, gyakorlás változatos formá-

ban. 

Írás a számítógépen, hibajavítás a helyesírási program használatával. 

Szövegek gyűjtése adott stílusban, szövegalkotás a kért stílusban. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem, szerialitás. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  
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3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Érzelmek kifejezésére szolgáló szavak (öröm, bánat, harag, gyengédség). 

Szöveg, mondatfajták, szavak fajtáinak nevei. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagó-

giai eljárások, 

mód-szerek, szer-

vezési- és munka-

formák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári 

kérdések alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, olvasható, 

áttekinthető írásműveket készíteni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, szövegalkotás – Fogalmazási ismeretek 
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Előzetes tudás 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Írás különböző lehetőségeinek ismerete (másolás, emlékezetből való írás, 

diktálás utáni írás, önálló írás), tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése, az írásbeli kifejezőképesség és az írás eszköz-

jellegű használatának fejlesztése.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Elfogadható színvonalú helyesírás. 

Önellenőrzés fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb szabályainak ismerete.  

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció fej-

lesztése. 
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Néhány mondatos szöveg önálló alkotása vázlat alapján.  

Hosszabb szövegből vázlat készítése – lényegkiemelés. 

A címzettnek megfelelő stílusban levél, beszámoló készítése. 

Önéletrajz írása tartalmi és formai követelményeknek megfelelően (kéz-

írásos, számítógépen írott). Az írás közben felmerülő helyesírási, értel-

mezési probléma esetén tanári segítséggel. 

A tanuló saját és mások írásmunkáinak ellenőrzése, javítása a tanult 

nyelvtani szabályoknak megfelelően. 

 

Ismeretek 

Elemi szintű műfaji ismeretek (elbeszélés, leírás). 

Irodalmi szöveg leíró és elbeszélő részleteinek elolvasása, megbeszélé-

se. 

Szövegértés, szövegalkotás. 

Vázlat készítése (lényegkiemelés, szövegbővítés). 

Egyszerű szöveg megértése, adott szempont szerinti alakítása. 

Szöveg alkotása, leírás készítése kép vagy adott téma alapján. 

Elbeszélés, élménybeszámoló (saját tapasztalat vagy látott esemény 

alapján) szóban vagy írásban. 

Magánjellegű és hivatalos szövegek stíluselemei, jellemzői (magánlevél, 

hivatalos levél, árajánlat, önéletrajz). 

Önéletrajz írásának gyakorlása (tartalmi és formai elemek megismerése). 

 

Tanulói tevékenység 

Szöveg alkotása, átalakítása önállóan, adott szempontnak megfelelően. 

Az elkészített szöveg felolvasása, bírálata, megvitatása, javítása. 

Ismert szövegről vázlat készítése (lényegkiemelés), vázlatpontok alapján 

szöveg bővítése (bőbeszédűség, felesleges körülmény kiszűrése) a cél-

közönségnek megfelelően. 

Levél írása adott témában barátnak, idős rokonnak, hivatalnak, tanárának 

stb., levél elolvasása után annak megállapítása stílus alapján, hogy kinek 

íródott. 

A számítógép használatához kapcsolódó tevékenységek felelős alkalma-

zása (blog, SMS, e-mail, csetelés). 

Saját önéletrajz írása (munkahelyi pályázat, ösztöndíj, segély kérése) a 

célnak megfelelően. 

 

Informatika: helyesírás-

ellenőrző program, az 

internet felelős haszná-

lata. 
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„Önéletrajz” írása ismert irodalmi szereplőről (pl. János vitéz).  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Finommotorika. 

Téri tájékozódás: vonalközben való eligazodás, íráskép rendezése. 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Figyelem. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Önálló írás, emlékezetből való írás, diktálás, nyelvtani szabály, fogalmazás, le-

írás, elbeszélés, hír, jellemzés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük- Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, olvasható, 

áttekinthető írásműveket készíteni. 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi szöveg olvasása 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás.  

Tanult irodalmi művek felidézése, ismert memoriterek elmondása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangos és a néma olvasási technika, a szövegértő olvasás fejlesztése, szö-

vegfeldolgozás alakítása. 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása. 

Minél több alkotást megismerni, megszeretni. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-
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tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A jellemző stílusjegyek alapján a hallott vagy olvasott szöveg jellegének 

felismerése. 

Mondatok, szöveg értelmezése néma és hangos olvasással. 

Szövegből – adott szempontok alapján – részletek kiemelése. 

Az olvasottakkal kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása. 

A megismert irodalmi alkotások előadásában képességek szerinti feladat-

vállalás. 

 

Ismeretek 

Olvasmányélmények, látott, hallott irodalmi alkotások felidézése. 

A szépirodalmi alkotások megjelenési formái (vers, próza, dráma, mese, 

mítosz, monda, regény, novella, elbeszélés). 

Művek és alkotók megismerése (korosztálynak megfelelő irodalmi alkotá-

sok, filmek, színdarabok választása). 

Egyszerűbb színdarabrészletek, alkalmi irodalmi összeállítások előadása 

közönség előtt. 

Kreatív szövegalkotás (alkalomra vers, szöveg alkotása: köszöntő, bú-

csúztató). 

 

Tanulói tevékenység 

DVD-, CD- és élő előadásban elhangzó művek megismerése nyomán az 

élmények, érzések, hangulatok, indulatok kifejezésével reagálás. 

Közös színházlátogatás, közösen kiválasztott film megtekintése moziban, 

a látottak megbeszélése, a tartalom és a témával kapcsolatos élmények 

elmondása. 

Alkalomra társaival előadással készülés (a kiválasztott anyag elemzése, 

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 
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szereposztás, próba); előadás szűkebb és tágabb közönségnek.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Emlékezet: tanultak, olvasottak, látottak felidézése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. 

Szómagyarázat. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  
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dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználni.  

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció – Médiaismeret 

Előzetes tudás 
Szövegértő olvasás, megfelelő szókincs. 

Ismert médiafelületek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktív és passzív szókincs gyarapítása. 

Az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása. 

Az információszerzés színtereinek feltérképezése (rádió, televízió, informati-

ka). 

Média által elérhető információforrás értékének felismerése, az ezekből való 

tanulás megalapozása. 

Önálló gondolatok bátor elmondása, a vélemény vállalása. 
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Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Látott, hallott, olvasott mondatok, szöveg értelmezése. 

A szövegből – adott szempontok alapján - információ kiemelése. 

Lehetőség szerint rendszeresen hírlap, folyóirat olvasása, hírműsorok 

nézése, hallgatása. 

A továbbadandó hírek, információk valóságtartalmának mérlegelése. 

Az eltérő vélemény meghallgatása, megvitatása, ha indokolt, elfogadása. 

Számítógép mint információs eszköz használata, a kapott ismeretek ér-

telmezése. 

A médiából szerzett információk, reklámok kritikával, fenntartással foga-

dása. 

 

Osztályfőnöki óra: szö-

vegértelmezés, szöveg-

elemzés. 

 

Informatika: etikai állás-

foglalás. 
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Ismeretek 

A kommunikáció formái: verbális, nonverbális (képi, gesztus, testbeszéd, 

mimika). 

A hiteles információhoz jutás színterei: felnőttek, hírlapok, kommunikációs 

források. 

Szövegelemzés. A hír, információ hitelességének tisztázása (cáfolat, 

megerősítés). 

Könyvtárhasználat. Internethasználat az információszerzéshez. 

Az információ valóságtartamának mérlegelése (hiteles, pletyka, rágalom). 

A média által sugárzott virtuális valóság és a valóság viszonya. 

A reklámok célja és természete. 

Kreatív szövegalkotás, részvétel helyi újság, rádió műsorának készítésé-

ben (cikk írása, olvasói levél). 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Kutatómunka adott információ megkeresésére. 

Látogatás könyvtárban, tájékozódás katalógusban. 

Napilapok, folyóiratok, rádióadók, televízióadók közül választás. 

Információk értékelése, mérlegelése. 

Reklámok gyűjtése, megtekintése különböző területeken.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem. 

Auditív észlelés. 

Emlékezet: olvasottak, látottak, hallottak felidézése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tartalom, lényegkiemelés, szövegbefogadás, szövegalkotás. Virtuális valóság, 

látszat, valóság.  

Mimika, testbeszéd, gesztus, önismeret. Hírforrás, cáfolat, megerősítés, termék, 

áru, érték, katalógus, keresőprogram, országos napilap, helyi lap, folyóirat, 

szaklap. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  
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6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni.  

Képes meggyőzni, kulturáltan érvelni, kérdezni, együttműködni beszédpartne-

rével, véleményt elfogadni. 

Lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására képes (esetleg tanári kérdé-

sek alapján). 

Képes írásbeli munkáit a tanult szabályok szerint végezni, olvasható, áttekint-

hető írásműveket készíteni. 

Tudja az írást kommunikációs célokra használni. 

Képes az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználni.  

Képes a média által bemutatott valóságképet kritikával fogadni. 

Könyvtárhasználat megadott szempontok alapján.  

Fogékony a művészeti élményekre. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

MATEMATIKA 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Gondolkodási műveletek 
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Fejlesztési cél 

Előzetes tudás 
Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Logikai alapon állítás megfogalmazása. 

Vitakészség, érvelés, cáfolás, bizonyítás. 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A logikai kifejezések alkalmazása. 

Adatok leolvasása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincs, pontos 

fogalmazás. 
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Valószínűségi játékok, kísérletek kapcsán események összegyűjtése, 

rendszerezése, táblázat készítése, valószínűségi esemény becslése. 

Szöveges feladatok lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldás meg-

keresése adott alaphalmazon. 

 

Ismeretek 

Gondolkodási műveletek: csoportosítás, osztályozás, konkretizálás, ana-

lógia, elvonatkoztatás, általánosítás, kritikai gondolkodás, következtetés, 

ítéletalkotás. 

Összefüggések. 

Valószínűség. 

Nyitott mondatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Egyszerű feladatok a gondolkodás fejlesztésére.  

Elemek elhelyezése adott halmazokba. 

Halmazok kapcsolatának az összes esetre vonatkozó használata (nincs 

közös elemük, van közös elemük, de egyik halmaz sem része a másiknak, 

illetve egyik halmaz része a másiknak). 

Szövegelemzés, szövegértelmezés. 

A logikai „és”, „vagy” alkalmazása.  

A „minden”, „van olyan”, „van, amelyik nem”, „egy sem” helyes alkalmazá-

sa. 

Összefüggések felismerése a matematika valamennyi területéről. 

Eredmények megfigyelése, adatok lejegyzése, rendszerezése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Biztos, lehet, lehetetlen leolvasása oszlopos diagramról.  

Gyakorlati feladatok, átlagszámítás. 

Szöveges feladat lejegyzése nyitott mondattal, összes megoldásának 

megkeresése adott alaphalmazon. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 
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Problémamegoldó képesség. 

Matematikai összefüggések. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikus, indoklás, érvelés, magyarázat.  

A „lehetetlen”, „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „véletlen”, „valószínűbb” 

logikai megfogalmazások tartalma. 

Halmaz, alaphalmaz. 

A matematikai nyelv témához kapcsolódó szókincse. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Ismerje a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a feladatot megoldani, ellenőrizni, zsebszámológépet pontosan 

használni.  
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Képes az olvasható, áttekinthető írásbeli munkára. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan. Műveletek 

Előzetes tudás Alapműveletek. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak a mindennapi életben való használata. 

Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében. 

A zsebszámológép használata. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  
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Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A mindennapi életvezetésben biztonságot jelentő matematikai ismeretek 

biztos elsajátítása. 

Biztos számfogalom a racionális számkörben. 

A négy alapművelet biztonságos használata matematikai probléma meg-

oldásában. 

Pontos és gyors számolás. 

Zsebszámológép használata. 

Saját és mások munkáinak ellenőrzése, javítása.  

 

Ismeretek 

Természetes számfogalom és mennyiségfogalom elmélyítése. 

Számfogalom, számköri ismeretek. Negatív számok. 

Műveletek. Összeg-, különbség-, szorzatalakok. 

Szöveges feladatok. 

Tanulói tevékenység 

Törtek: közönséges törtek, tizedes törtek, átváltások, egyszerűsítés, bőví-

tés, összehasonlítás, rendezés. 

Természetes és racionális számok csoportosítása, összehasonlítása, 

rendezése.  

Műveletek természetes számokkal. 

Kerek számok összeadása, kivonása, egyjegyű szorzóval szorzás,  

egyjegyű osztóval osztás szóban. 

Írásban: a 0-val való számolás eseteinek gyakorlása.  

Arányosság, következtetések, egyenes- és fordított arányosság. 

Műveletek racionális számokkal.  

Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása egész számmal és tizedes 

törttel, osztás egész számmal.  

Közönséges és tizedes törtekkel végzendő műveletek gyakorlása a min-

dennapi élethez kapcsolódó gyakorlatban.  

A százalék fogalma. Egyszerű százalékérték-kiszámítások (kamatok, árle-
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szállítás, adó). 

Fizetések, vásárlások részletre. 

Átlagszámítás több adatból (tanulmányi átlag, átlagéletkor). 

Egyszerű szövegezésű feladatok a tanult alapműveletek alkalmazásával a 

mindennapi gyakorlathoz kapcsolódóan.  

Szöveges feladatok megoldása és készítése (értelmezés, megoldási terv 

elkészítése, kivitelezése, válaszadás, ellenőrzés). 

A zsebszámológép biztos használata, elsősorban ellenőrzésre. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Pontos munkavégzés. 

Szóbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A pénzforgalommal kapcsolatos aktuális fogalmak (folyószámla, hitelszámla, 

kamat, csekk, részletfizetés). Százalék (%). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-
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léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racio-

nális számok körében. 

Képes az olvasható, áttekinthető írásbeli munkára. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérések 

Előzetes tudás Mértékegységek átváltása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika elemi fogalmainak használata a mindennapi életben . 

A mérés eredményeinek pontos lejegyzése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 
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Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakmához és a hétköznapokhoz kapcsolódó mérések rutinos végzése. 

A pontos munkavégzés fontosságának tudatosítása és szem előtt tartása. 

Geometriai alapismeretek, a tanult mérési és számítási eljárások alkalma-

zása gyakorlati példákban. 

Síkidomok és testek tulajdonságainak ismerete, segítséggel terület és 

térfogat számítása. 

Pontos, tiszta szerkesztés. 

 

Ismeretek 

Hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése. 

Idő mérése. 

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások.  

Szerkesztési feladatok. 

 

Tanulói tevékenység 

Mérések végzése különböző mérőeszközökkel.  

Becslés.  

Összehasonlítás alkalmi és szabványos egységekkel.  

Mértékegységek.  

Átváltások. 

Foglalkozásokhoz, és a köznapi élethez kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 
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Mértékegységek ismétlése, összefüggések elmélyítése. 

Szakmaorientált feladatvégzések szabványos mértékegységekkel. 

Geometriai alakzatok (vonalak, síkidomok, testek) csoportosítása tanult 

tulajdonságok alapján. 

Testek, síkidomok tanult tulajdonságok alapján történő rendszerezése, 

tulajdonságok elmélyítése. 

A kör és alkotórészei.  

Az átmérő és a sugár kapcsolata. 

Kör kerületének, területének mérése tapasztalati úton. 

Kocka és téglatest térfogatának mérése, kiszámítása következtetéssel, 

majd mért adatok alapján.  

Hosszúság, terület, térfogat mértékegységeinek összehasonlítása, össze-

függések megállapítása. 

Szöveges feladatok végzése.  

Szerkesztések. Tanult szerkesztések gyakorlása (méretarányos, szabvá-

nyos jelölésekkel). 

Összefüggések műveletek, mértékek, helyi értékek között. 

Táblázat adatai közötti összefüggés felismerése, leírása. 

  

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Vizuális észlelés. 

Figyelem.  

Auditív észlelés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  
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7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Méretarányos, felül-, elöl-, oldalnézet.  

A felmerülő szakkifejezések. 

Testhálózat (gyakorlati alkalmazások kapcsán). 

A feladatvégzésekkel kapcsolatos fogalmak, koordinátarendszer. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes összefüggéseket biztosan felismerni számok, mennyiségek, 

mértékegységek, geometriai alakzatok között. 

Testek és síkidomok alkotórészeinek ismerete. 

Jártasság a tanult geometriai számításokban és szerkesztésekben. 

A tanuló képes arányos alaprajzot készíteni. 

Képes alkalmazni a logikai kifejezéseket. 

Legyen jártas az adott halmazra vonatkozó állítások igazságának eldöntésé-

ben. 

Tudjon állításokat tagadni, ismerje a tagadás logikai tartalmát. 

Legyen jártas sorozatok folytatásában adott és felismert szabály alapján mind-

két irányban. 

Képes egyszerű adatokból átlagszámításra. 

Ismerje a 10-es számrendszert milliós számkörben. 

Képes a négy alapműveletet pontosan kivitelezni az egész és a racionális 

számok körében. 

Képes szöveges feladatot megoldani, ellenőrizni, zsebszámológépet pontosan 

használni.  
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Képes az olvasható, áttekinthető írásbeli munkára.  

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

ETIKA 

9–10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ítélőképesség, az erkölcsi és az esztétikai érzék fejlesztése 

Előzetes tudás 

A tanuló legyen képes egyéni és közösségi értékeket felismerni, tudjon kü-

lönbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, valamint a szép és a rút 

között! 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók törvénytisztelő, türelmes magatartásának, mások elfogadásának 

megalapozása.  

A saját értékek felismerése, törekvés erősítése véleményének kulturált meg-

fogalmazására. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  
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Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptulaj-

donságok felismerése, megnevezése. 

Követendő példaképek választása. 

Elítélendő magatartás felismerése. 

Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. 

Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása. 

Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. 

 

Ismeretek 

Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, bővülése az egyéni élet 

során. 

Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. 

Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. 

Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggé-

sekben. 

 

Tanulói tevékenység 

Érzelmek közlése, megértése képről, gesztusból, mimikából, testbeszéd-

ből. 

Saját külső és belső tulajdonságok megfigyelése és megfogalmazása, 

önjellemzés. 

Társak, környezet jellemzése. 

Irodalmi művekben, filmekben és más médiákban az ember és az emberi 

kapcsolatok fejlődésének, bővülésének megfigyelése. 

Minél kevesebb segítséggel vélemény megfogalmazása. 

Viselkedésminták, napi helyzetek dramatizálása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; osztályfőnöki óra: 

szövegértelmezés, szö-

vegelemzés. 

Speciális szük- 1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-
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ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, 

bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, szenvedés. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 



  

1340 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Egyén, közösség, társadalom 

Előzetes tudás Formális és informális, iskolai közösségekben szerzett személyes tapasztala-
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tok. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés iránti 

igény kialakítása, fejlesztése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb 

pozíció megszerzésére: 

Saját közösségek. 

A közösségekben, társaságokban történő állandó változások.  

Barátságok, kapcsolatok. 

Különböző közösségek – különböző viselkedési elvárások.  

Osztályfőnöki óra: leány 

és női, fiú és férfi szere-

pek a családban, a tár-

sadalomban; mások 

megismerése, megítélé-

se és a kommunikáció; 

családi és iskolai ag-

resszió, önzetlenség, 

alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-
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Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott közösségben? 

Társadalmi normák, kívánatos, elfogadható, elfogadhatatlan magatartás. 

 

Ismeretek 

Közösségek – erőt adó közösség. 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. 

Együttérzés másokkal. 

Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különb-

ségek. 

Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. 

 

Tanulói tevékenység  

Önálló vélemény megfogalmazása, felvállalása az adott csoportban.  

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon keresztül. Sze-

repem a közösségben.  

Hogyan tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént? 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

lés, problémafeloldás; a 

kamasz helye a harmo-

nikus családban; a visel-

kedési normák és sza-

bályok szerepe. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-
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neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel 

szemben. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység Aktuális társas helyzetek 

Előzetes tudás Iskolai közösség és társas magatartás szabályainak ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Barátságok, kapcsolatok kialakítása. 

Konfliktusok, ellentétek okainak felismerése. 

Tapintat kialakítása mások érzéseivel kapcsolatban. 

Feszültségek feloldása. 

 

Ismeretek 

Alkalmazkodás, választás, segítségkérés.  

Megértés más viselkedésével kapcsolatban. 

Vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség. 

 

Tanulói tevékenység  

Szituációs játékok: A jó és a rossz közötti választás, szabályhoz kötődés 

és lelkiismeret, az előítélet és megnyilvánulási formái.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Komplex, kritikai gondolkodás. 

Osztályfőnöki óra: leány 

és női, fiú és férfi szere-

pek a családban, a tár-

sadalomban; mások 

megismerése, megítélé-

se és a kommunikáció; 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, alkal-

mazkodás, áldozatválla-

lás, konfliktuskezelés, 

problémafeloldás; a ka-

masz helye a harmoni-

kus családban; a visel-

kedési normák és szabá-

lyok szerepe. 
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Tolerancia. 

Értékazonosulás, értékválasztás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, sza-

bály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

Követendő magatartásminta választása. 

Empátia, tolerancia a társadalmi, etnikai, nemi különbözőségekkel szemben. 
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végén Saját vélemény kialakulása, mások véleményének tiszteletben tartása. 

Alkalmazkodás a közösséghez.  

Idegenekkel szemben megfelelő távolságtartás, túlzott bizalom elkerülése. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

INFORMATIKA 

9–10. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számítógép alkalmazása 

Előzetes tudás 
Kommunikációs készség. 

Problémamegoldó képesség. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése. 

A számítógép-használat nyújtotta lehetőségek felismerése, és alkalmazása a 

mindennapi tevékenységekben. 

Az etikai szabályok ismerete és szem előtt tartása a világháló használatakor. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 
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Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A baleset-megelőzés szabályainak betartása. 

Számítástechnikai eszközök kezelése. 

Az iskolában használatos operációs rendszer ismerete, segédprogramok 

használata. 

A számítógép használata a tanulásban, az ismeretszerzésben. 

Szöveg- és ábraszerkesztési ismeretek. 

Adatbázis- és táblázatkezelés egyszerűbb eseteinek ismerete. 

Hardvereszközök fajtáinak, jellemzőinek megismerése. 

Hálózati alapismeretek. 

Szórakoztató, fejlesztő szabadidős célú felhasználás megismerése. 

 

Ismeretek 

Dokumentumkészítés. 

Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, szkenner, 

digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-lejátszó). 

Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata. 

A számítógép alkalmazása során felmerülő etikai és egészségügyi fenn-

tartások. 

Játékprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

A géphasználat során felmerülő fogalmak értelmezése, rendszerezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: pontos szövegírás 

jelentősége, helyesírás. 

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 
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Az általában használatos dokumentumformák, szoftverek alkalmazása. 

Ikonok használata, egyszerű szöveg- és rajzkészítés. 

Hálózatra kapcsolódás, kapcsolat bontása. 

Adott tartalmak, képek megkeresése keresőprogram segítségével, adatok 

értelmezése, felhasználása (menetrend, térkép). 

Levelezőprogram használata, levélküldés, -fogadás, az udvariassági for-

mulák ismerete és használata. 

A számítógéphez csatolható eszközök használata. 

Produktumok készítése közös munkával (az osztály életéről, kirándulás-

ról). 

Játékprogamok mértékletes használata. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Megfigyelőképesség. 

Irányított, tartós, tudatos figyelem. 

Emlékezet tartóssága, mobilizálása. 

Problémamegoldó képesség. 

Finommotorika. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-
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hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, ví-

rus, belépés, jelszó, megnevezések).  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

A tanuló képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan 

használni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A számítógép használata során felmerülő etikai és technikai kérdések 

Előzetes tudás A számítógép használata során fellépő problémák feltérképezése. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépet és tartozékait kíméletesen, szakszerűen használni. 

Balesetmentes, költségkímélő alkalmazás. 

A világhálóról szerzett információt kritikával, fenntartással, a tanuló által feltett 

információt felelősséggel kezelni. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 
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fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szakszerű eszközhasználat. 

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek. 

A világháló használata a káros oldalak mellőzésével.  

Megfontolt tartalmak elhelyezése a világhálóra. 

Önkorlátozás a számítógép használatának időtartamára. 

 

Ismeretek 

A használt eszköz értéke és kíméletes alkalmazása. 

Az alkalmazás során felmerülő etikai kérdések áttekintése. 

A számítógép használata során szükséges egészségvédelmi feladatok.  

Káros szokások kialakulásának megelőzése. 

 

Tanulói tevékenység 

A gép és a perifériák megfelelő használata. 

Az egészségkímélő géphasználat feltételeit számba venni, és alkalmazni. 

Etikai kódex közös összeállítása. A tilalmak számbavétele, indoklása. 

A számítógép-függőség kialakulásának megelőzése. 

Osztályfőnöki óra: káros 

hatások.  

 

Testnevelés és sport: 

egészségvédelem, álló-

képesség megőrzése, 

finommotorika. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: helyesírás, szó-

kincs. 
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Az agresszivitást erősítő játékok kerülése. 

Meggondolt, körültekintő kapcsolatteremtés, vásárlás a világhálón.  

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek: 

Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. 

Figyelem terjedelme, pontossága. 

Emlékezet mobilizálása. 

Szabályalkalmazás, szabálykövetés. 

Összefüggés-felismerés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. közösségi 

oldal, blog, csetelés, illegális letöltés, jogdíj). 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Biztonságos, önálló eszközhasználat. 

Igénynek megfelelő tartalom keresése és önálló felhasználás. 

A tanuló képes a megismert alkalmazásokat kis segítséggel, önállóan használ-

ni. 

Képes célnak megfelelő produktumokat készíteni. 

Képes önkorlátozásra, a káros tartalmak kerülésére. 

Saját és mások személyiségi jogainak, intim szférájának megvédése. 

Speciális szükség-

letűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

9–10. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 

Előzetes tudás 

Bemelegítési technikák alkalmazása. 

Négy-nyolc ütemű gyakorlatok végrehajtása. 

Függeszkedés bordásfalon, kötélen, gyűrűn. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Testépítés természetes eszközökkel, egészségvédelemmel. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-
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séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Minőségelvű motoros tevékenységek tökéletesítése. 

Sportági tevékenységre épülő kondicionális és koordinációs képességfej-

lesztés. 

Vízi biztonság megteremtése, a víz mint az egyik őselem gyógyhatásai-

nak tudatosítása. 

 

Ismeretek 

A fittség és az edzettség kritériumai. 

A terhelés élettani és pszichés értelmezése. 

A korábbi nyolc évfolyamon tanultak elmélyítése, készségszintre emelé-

se. 

Gimnasztika. 

Egyensúly-gyakorlatok. 

Küzdőgyakorlatok. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kifeje-

ző, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 

 

Osztályfőnöki óra: 

egészséges életmód. 
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Zenére végzett gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

 

Tanulói tevékenység  

Differenciált, egyéni edzésterv készítése – segítséggel. 

Négy-nyolc ütemű szabadgyakorlatok szer nélkül és tornaszerekkel (lab-

da, kötél, gyűrű, zsámoly, tornapad). 

Szereken történő célirányos mozgások: függeszkedések, mászások. 

Önállóan végzett bemelegítés (8-10 gyakorlatnyi). 

Bemelegítő mozgásanyag tervezése és kivitelezése. 

Biomechanikailag helyes testtartás fenntartása. 

Testépítés – minden izomcsoport harmonikus fejlesztése a gerinc és az 

ízületek védelmével. 

Tesztek, felmérések kizárólag diagnosztikus célzattal: 

motoros (Cooper), 

kardio-respiratorikus, 

állóképesség, 

erő, 

izomerő, 

állóképesség, 

testösszetétel. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Döntési képesség. 

Térkihasználási képesség. 

Transzferhatások. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Speciális kifejezések az edzésekkel kapcsolatban. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 
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Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolá-

sa a gyakorlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat sza-

bad térben, más körülmények között is alkalmazni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 

Előzetes tudás 

Alakzatváltozásokban való együttműködés.  

Egyensúly-gyakorlatok végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül.  

Erőfeszítésre és kitartásra való képesség fejlesztése. 

A tanult mozgáselemek önálló végrehajtása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudá-

sa* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Természetes mozgásformák továbbfejlesztése. 

Sportágak technikai elemek megismerése. 

Célorientált motoros tevékenység kialakítása, gondolkodás, kreativitást fejlesz-

tő motoros tanulás. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 



  

1362 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Térbeli és energiabefektetésre vonatkozó tudatosság fejlesztése. 

Tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó képességek fejlesztése. 

 

Ismeretek 

Új sportági ismeretek és rendszerek alapjai. 

Mozgásos tapasztalatszerzés a néptánc, a történelmi táncok, társastánc 

és modern mozgáselemek tárából. 

Rendgyakorlat. 

Torna. 

Támaszgyakorlatok. 

Mászás, vándormászás.  

Függeszkedés, lendülés. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc. 

Atlétikai elemek: 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal. 

Tánc: népi és régi stílusú táncok, új stílusú táncok, sport jellegű táncok 

megismerése. 

Úszás. 

A vízből mentés elemi szabályai. 

 

Tanulói tevékenység  

Természetes mozgások végrehajtása (sportág-specifikus jelleggel). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazá-

sa közlés, megbeszé-

lés, rábeszélés formái-

ban. 

 

Osztályfőnöki óra: He-

lyes higiénés szokások. 

Balesetvédelem. 

 

Etika: versenyszellem, 

nyertes elismerése, 

szabályok betartása. 



  

1363 

Technikai és taktikai elemek véghezvitele (egyéni szintű) cselekvési biz-

tonsággal. 

Szervezést elősegítő gyakorlatok: rendgyakorlatok, alakzatok felvétele, 

menetelések, ellenvonulások, nyitódások, zárkózás, szakadozások. 

Térköz, távköz, takarás, igazodás, testfordulatok adott irányokba járás 

közben. 

Nyitódás, felzárkózás, felfejlődés, szakadozás. 

Soralkotások egyes és többes vonalban, oszlopban menetelés alakzatfel-

vétellel. 

Támaszgyakorlatok, függés és egyensúly-gyakorlatok talajon, padon, tor-

naszekrényen, gerendán, gyűrűn, bordásfalon. 

Mászás kötélen, vándormászás bordásfalon. 

Függeszkedés, lendülés, lengés, hintázás szereken. 

Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc gyakorlása. 

Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások. 

Futásfajták: terep, lassú, egyenletes, változó iramú állórajttal, verseny, 

időmérés. 

Tudatos, gyakorlati alapú tapasztalatszerzés a hazai és külföldi sportjáté-

kok technikai és taktikai készletéből. 

Tánc, művészeti előadás és más mozgásformák alkalmazása az önrefle-

xió és önkifejezés érdekében. 

Tánctanítás, tutorálás mozgásos programokban, gyakorlatokban. 

Úszás: gyors-, mell-, hátúszás saját tempóban, a pillangóúszás elemei, 

indulási és beérkezési technikák, vízi sportjátékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Instrukcióra gyors, pontos reagálás képessége. 

Imitációs és elemző képesség. 

Alkalmazkodási képesség. 

A mozgás örömének átélése. 

Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  
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4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Balesetvédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos fogalmak, támasz, 

átfordulás, tigrisbukfenc, ugróerő, lendület, gyorsítás, lassítás, rajtolás, átlépő 

technika, hajítás, dobás, lökés, vetés, start, fejes, forduló, a vízből mentés foga-

lomtára. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolá-

sa a gyakorlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat sza-

bad térben, más körülmények között is alkalmazni. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Játék 

Előzetes tudás A játékok, feladatok szakszavainak értelmezése és azoknak megfelelő cselek-
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vés. 

A labda céltudatos irányítása. 

A sportjátékok szabályainak betartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködés, kooperáció elősegítése. 

A versenyszellem és a sportszerűség kialakítása és fenntartása. 

Élethosszig űzhető szabadidős tevékenységek megismertetése és megkedvel-

tetése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Személyes és társas folyamatok pozitív alakítása a megismerésben, az 

értékelésben, az asszertivitásban, a sportszerűségben és a sikerorientált-

ságban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelv kife-

jező, informáló, felhívó 

funkcióinak alkalmazása 
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Testnevelési és sportjátékok stratégiai és taktikai elemeinek megismerése, 

szabályainak rendszere, szabálykövetés és kritikai értelmezés. 

Csapatépítés. 

Sportági előkészítő kreativitás és kooperativitás fejlesztése. 

Inklúzióra, társadalmi integrációra előkészítés, érzékenyítés. 

Érzelmek és motivációk szabályozásának megvalósítása. 

Játékszabályok által döntésképesség és szabálytudat kialakítása. 

Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas játéktevékenységben. 

Személyes és társas folyamatok megélése. 

A konfliktuskezelés ismerete és gyakorlata. 

 

 

Ismeretek 

Dobó- és elfogójátékok. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel. 

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés védővel szemben. 

Átadások helyben és mozgás közben. 

Célba rúgó és célba dobó játékok. 

Kosárlabda. 

Labdarúgás. 

Röplabda. 

Kézilabda. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel. 

Szabadidős teremjátékok. 

 

Tanulói tevékenység  

Dobó és elfogó játékok játszása. 

Futó- és fogójátékok taktikai elemekkel (kidobós).  

Labdavezetés kézzel, lábbal, cselezés, védővel szemben, átadások hely-

ben és mozgás közben, célba rúgó és célba dobó játékok. 

Küzdősportok (judo) – önvédelemi megközelítéssel (esések, gurulások, 

szabadulások). 

Szabadidős teremjátékok: gombfoci, asztali foci, darts, asztalitenisz, asz-

tali hoki. 

közlés, megbeszélés, 

rábeszélés formáiban. 
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Preventív játékok és tevékenységek vízben. 

Élethosszig végezhető szabadidős tevékenységek értése és reprodukció-

ja. 

Tanulói kreativitásra alapozó motoros játékok. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Szabálytudat. 

Kooperativitás. 

Asszertivitás, 

Kudarc és győzelem sportszerű megélése. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékok neve és szabályai, büntetődobás, büntetőrúgás, oldal-bedobás, sarok-

rúgás, szerelés, becsúsztatás, ívelés, feladás, sáncolás, csatár, középpályás, 

védő, kapus, kapáslövés, önvédelem, esés, gurulás, szabadulás. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 



  

1369 

formák 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   
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10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes:  

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és képes az 

azoknak megfelelő cselekvésre; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felis-

merni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, ver-

senyekben; 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Versenyzés 

Előzetes tudás 

Együttműködés a csapattársakkal, versenytárssal. 

Az egyszerűsített sportági versenyszabályok betartása. 

A labdakezelési ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló versenyzésre: sor- 

és váltóversenyek, illetve egyszerűsített sportági versenyek esetében. 

Olimpikonok, paralimpikonok tiszteletére nevelés. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-
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lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Sportági versenyek, versenytapasztalatok megszerzése a diáksport, él-

sport és szabadidősport terén. 

Sportszerűség fogalmi jelentésének ismerete.  

Az olimpia- és sporttörténet nagy alakjai, emblematikus személyiségei, 

híres magyar és nemzetközi sportolók megismertetése a múltból és a 

jelenből. 

Példakép (választás, a választás megindokolása).  

 

Ismeretek 

Egyénileg, párban és csoportosan végrehajtott versenyfeladatok, a sport-

ági versenyek szabályainak, technikájának és taktikájának elemei. 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Futóiskola. Ugróiskola. Dobóversenyek. 

Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. Labdavezetési verseny. Kidobó 

játék. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, zsinórlabda játékok szabályai-

nak megismerése. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok. 

Küzdősportok elemei. 

Az olimpiák története – sportidolok, paralimpia. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: viszonyszavak; a 

versenyekhez, sporthoz 

kapcsolódó szakkifeje-

zések tartalma, szó-

kincsbővítés. 

 

Osztályfőnöki óra: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: képek, 

eredmények keresése 

honlapokon. 

 

Etika: önismeret – testi 

és lelki egészség. 
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Tanulói tevékenység 

Sportági versenyek – szükség szerinti egyszerűsített szabályokkal – gya-

korlása. Váltóversenyek. 

Futóiskola – futóversenyek (gyors, kitartó, gát, staféta). 

Ugróiskola – magas-, távolugrás. 

Dobóversenyek (célba, távba különféle eszközökkel). 

Sorversenyek. Váltóversenyek. Kötélugró verseny. Kosárra dobó verseny. 

Labdavezetési verseny. Kidobó játék. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, 

zsinórlabda játékok szabályszerű, csapatok közötti játéka. 

Népi gyermek versenyjátékok, versenyfeladatok (bigézés, karikahajtás, 

dióleső, tojásba vágás, csizmadobáló). 

Úszóverseny egyszerűsített szabályokkal. 

Küzdősportok elemei – birkózás, keleti küzdősportok elemei. 

Sor- és váltóversenyek szabályinak ismerete és betartása.  

Egyszerűsített sportági versenyek ismerete és végrehajtása az írott és 

íratlan sportszerűségi szabályok betartásával. 

Példakép keresése híres magyar és nemzetközi sportolók és csapatok 

közül (képek, eredmények, versenyek látogatása, kulturált szurkolás). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Szabálykövetés, szabálytartás. 

Egészséges versenyszellem. 

Kooperáció. 

Koordináció. 

Döntési és reagáló képesség. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 



  

1373 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A játékok neve és szabályai; erőszakos, kíméletes, sportszerű, „fair play”, esély-

egyenlőség, teljesítmény, olimpikon, paralimpia. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes:  

önállóan bemelegíteni; 

a sportot életritmusába beépíteni; 

legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni; 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és képes az 

azoknak megfelelő cselekvésre; 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Előzetes tudás 

A gyakorolt mozgáselemek, szabadidős tevékenységek ismerete. 

Egyszerű relaxációs gyakorlatok irányítás melletti elvégzése. 

Az egészséges életmód alapelemeinek ismerete. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformákra, egészségtudatosságra 

nevelés. 

Relaxációs gyakorlatok, mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 

Higiénés ismeretek tudatos alkalmazására nevelés. 

A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepe. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Igénykeltés a mozgásban gazdag életformára, a terhelés alakítására és 

kontrolljára való képesség kialakítása. 

Optimális testtömeg és fittség paramétereinek kialakítása és/vagy fenntar-

tása. 

A relaxáció és stresszoldás mint a lelki egészség megőrzésének egyik 

eszköze. 

Életviteli alapelvek és szokásrendszerek: étrend, bioritmus, higiénia, mé-

Magyar nyelv és iroda-

lom: gyermek- és ifjúsá-

gi irodalmi alkotások az 

egészség-betegség 

témaköréből. 
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diatudatosság, szenvedélybetegségek hatásai a testi-lelki egészségre. 

Primer prevenció és az életvezetés kapcsolatrendszere: szokások, egész-

ségfejlesztés, egészségtudatosság. 

Egyéni felelősség és döntés az egészséges életvitel és a szabadidős te-

vékenységek megvalósításában. 

Biztonság és környezettudatosság. 

Rendszeres testmozgás, sport egészségmegőrző hatása. 

Önkontroll, önuralom. 

Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtásának képessége – a védő-

óvó intézkedések ismerete és gyakorlata (napsugárzás, kullancs, időjá-

rásnak megfelelő ruházat). 

A könnyített testnevelés individuális lehetőségének megteremtése.  

A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak mér-

séklése, oldása egyéni sikerhez juttatással. 

 

Ismeretek 

Otthon is végezhető testgyakorlatok. 

Táncok különféle műfajai. 

Testi higiéné tartalmi elemei és azok mindennapi gyakorlata. 

Relaxációs gyakorlatok. 

Egészséges életmód alapelemei – étkezés, ruházat, pihenés, mozgás, a 

káros anyagok kerülése, betegségek megelőzése, prevenció, védőoltások 

szerepe. 

Természetben űzhető sportok (balesetvédelem:  

kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni védelem elsajátítása). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés. 

 

Tanulói tevékenység  

Egészségfejlesztő motoros tevékenységformák – egyénileg, párban, csa-

patban. 

Otthon is végezhető testgyakorlatok (aerobic, talajtorna). 

Relaxációs gyakorlatok: légzőgyakorlatok, figyelemösszpontosító és lazító 

testtartások. 

Természetben űzhető sportok: labdajátékok, futóversenyek, túra, kocogás, 
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tájfutás – balesetvédelem: kullancsveszély, a nap káros sugarai elleni 

védelem rendszeres elvégzése (krémezés, ruházat, ellenőrzés). 

Kerékpározás, görkorcsolyázás. 

Úszás természetes vizekben – csak engedélyezett és kijelölt helyen. 

Könnyített testnevelés: a tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz iga-

zodó gyakorlatok (a gyógytestnevelővel való konzultáció szerint, a tan-

tervben foglalt, nem ellenjavallt gyakorlatok, feladatok végrehajtása). 

Testtartás-javító gyakorlatok: preventív és korrigáló feladatok megoldása 

sporteszközök alkalmazásával. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Egészségtudatosság. 

Mozgásigény. 

A körülményekhez való alkalmazkodás. 

A természet szeretete, fenntartható fejlődés. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/  Higiéné, relaxáció, edzettség, fittség, túra, bioritmus, gyógytestnevelés, korrek-
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fogalmak ció, napsugárzás, UV-A és UV-B, kullancs, médiatudatosság, prevenció, drog, 

önuralom, önkontroll, testtartás, tájfutás, tájoló, térkép, terep, önkarbantartás, 

tréning, örömtréning. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  
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7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

Menet- és ütemtartás, hosszabb távú egyenletes, lassú futás. 

Hatékony mozgásszabályozás, két-három mozgáselem összekapcsolása a 

gyakorlatok során, a gyakorolt mozgáselemeket, sportágakat szabad térben, 

más körülmények között is alkalmazni. 

A szergyakorlatok képesség szerinti teljesítése, önálló végrehajtása. 

Ugróerő és súlypont emelkedésének tudatos szabályozása. 

A tánc és a közös mozgás élményének élvezete. 

A tanuló képes:  

önállóan bemelegíteni; 

a sportot életritmusába beépíteni; 

legalább egy úszásnemet biztonságosan művelni; 

versenyjátékok, versenyfeladatok szakszavait értelmezni, és képes az azoknak 

megfelelő cselekvésre; 

labdát céltudatosan irányítani; 

labda- és sportjátékok szabályait betartani, a csapatszerepeket felismerni; 

a szabályok betartásával aktívan részt venni a közös játékokban, versenyek-

ben; 

higiénés ismereteit rutinszerűen alkalmazni saját életterében; 

a relaxációs gyakorlatokat önsegítő rendszerében alkalmazni, nyugalmi és 

stresszhelyzetben szokásrendszerébe integrálni az egészségtudatos magatar-

tásformákat. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt ered-

ményei a tanév vé-

gén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 
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OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

9–10. évfolyam 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beilleszkedés – Alkalmazkodás 

Előzetes tudás Helyes értékválasztás. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális pályatervezés, osztályközösség megismerése. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fej-

lesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-
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hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

A szabályok elfogadása.  

Helyes napirend kialakítása. 

Érzelmi azonosulás az elődök tetteivel. 

Szolidaritás a rászorulókkal szemben. 

Aktív részvétel a lakóközösség és az iskolaközösség életében. 

Bekapcsolódás a helyi öntevékeny csoportok munkájába (szakkör, ének-

kar, tánccsoport). 

 

Ismeretek 

Tanulói jogok és kötelességek.  

Házirend. 

Tűz- és balesetvédelem. 

Napirend.  

Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

Tanulás és tudás.  

 „A tanulás tanulása”, az egyén szerepe.  

Műhelyek, munkahelyek megismerése, munkatársi kapcsolatok. 

Bevált és új tanulási módszerek kialakítása. 

Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése (kéz-

ügyesség, kitartás, pontosság, megbízhatóság stb.). 

 

Tanulói tevékenység 

A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása (kérdé-

sek megfogalmazása).  

Időbeosztás, órarend.  

Hatékonyság ellenőrzése. 

Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok mérlegelé-

sével. 

Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkal kapcsolatban.  

Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésének ta-

Magyar nyelv és iroda-

lom; testnevelés és 

sport: egészséges élet-

mód. 
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pasztalatairól. 

Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem. 

Szerialitás. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, 

legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, közelmúlt, együttérzés, 

önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és mun-

kaformák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differenci-

ált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-
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sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 
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A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és 

a közösség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket 

gyűjt, dokumentál. 

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

ményei a tanév végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-

telével.* 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önismeret – Testi és lelki egészség 

Előzetes tudás 
Saját jó és rossz tulajdonságok ismerete. 

Mondanivaló megfogalmazása összefüggően, több mondatban. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban.  

Lényeges és lényegtelen körülmény egyre biztosabb megállapítása. 

Törekvés a káros szokások kijavítására.  

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesz-

téséhez  
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Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Reális önismeret.  

Sérelmeiről beszél a tanuló.  

A kritika elviselése, kiállás a saját vélemény mellett. 

Hatékony és konstruktív részvétel a szűkebb környezet életében. 

A káros szenvedélyek felismerése, kialakulásuk elkerülése. 

Segítségkérés módjának és helyének megismerése. 

Segélykérő telefonszámok ismerete. 

 

Ismeretek 

Önjellemzés, reális önértékelés. 

Lelki bántalmak, sérelmek következményei.  

Feszültségoldás. 

Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

Az emberi természet megnyilvánulásai, a helyes életvezetés kialakítása. 

Negatív tulajdonságok számbavétele. 

Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, kialakulásának meg-

előzése.  

Dohányzás (aktív – passzív). 

Alkoholizmus, káros közösségek hatása (galeri, szekta).  

Fiatalkori bűnözés, kábítószer-használat.  

Fertőző betegségek (AIDS, hepatitis). 

Játékszenvedély (nyerőgép, számítógép, kártya, sportfogadás stb.). 

A különböző, prevencióval foglalkozó szervezetek és technikák megisme-

rése. 

 

Tanulói tevékenység 

Saját tulajdonságok számbavétele, feltérképezése.  

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció fej-

lesztése. 
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Önjellemzés készítése, és megismertetése a társakkal (önkritika). 

Javaslatok és tervkészítés a „hibajavításra”. 

(Külső és belső tulajdonságok számbavétele) fénykép nézegetése: régi – 

új, mi változott? 

Feszültségoldásra alkalmazott módszerek megosztása társakkal.  

A feszültségoldás önpusztító formáinak kerülése (módszerek a lelki 

egyensúly visszaállítására). 

Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – bűn, bemutatásuk helyzetgyakorla-

tokban, állásfoglalás, reakció megbeszélése. 

Ellenszenv, rokonszenv, őszinteség, hazugság, választás, döntés, hely-

zetek megoldása, a választott megoldás indoklása. 

Jellemzés készítése véletlenszerűen kiválasztott társról, a kapott jellem-

zés elfogadása, vagy elutasítása. 

Saját élmények a témával kapcsolatban (szóbeli beszámolók). 

Beszélgetés a káros szokásokról, előadás, tájékoztató film a negatív ha-

tásokról. 

Megelőzés. 

Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal való találkozásokról, hogyan 

lehet kikerülni ezeket a helyzeteket (alkohol, cigaretta és drog visszauta-

sítása), a napirend és az egészséges életmód segítségével. 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövidtávú: diktálás utáni írás. 
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Speciális szükség-

letűek fejlesztési 

követelményei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, szabálykövetés, játékszenvedély, füg-

gőségkerülés, -elhárítás, önismeret, önjellemzés, önkritika, tervkészítés, hibaja-

vítás, feszültségoldás, megelőzés, reális, pozitív és negatív változás, önpusztí-

tás, prevenció.  

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szükség-

letűek esetében 

javasolt pedagógi-

ai eljárások, mód-

szerek, szervezé-

si- és munkafor-

mák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttne-

veléséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a tanév végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult 

szabályok szerint végezni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan 

együttműködni beszédpartnerével.  

Speciális szükségletűek ese-

tében a fejlesztés várt ered-

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevé-
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ményei a tanév végén* telével.* 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Aktuális témák 

Előzetes tudás A tanuló saját környezetének ismerete, az események számontartása. 

Speciális szükségle-

tűek előzetes tudása* 

Eltérő tantervi követelmények figyelembe vétele valamennyi sérültségi típus 

szerint. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni és társadalmi ünnepek ismerete, számontartása. 

Mások ünnepeinek megismerése, elfogadása (tolerancia), ünneplésének a 

tisztelet megadása. 

Aktív részvétel az intézmény és a lakóhely életében. 

Osztályközösség alakítása. 

Speciális szükségle-

tűek nevelési-

fejlesztési céljai* 

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 

Ajánlások a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók kompe-

tencia alapú fejlesztéséhez  

Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejleszté-

séhez  

Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú 

fejlesztéséhez  

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztésé-

hez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/index.html 
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Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlesztési követelmények 

Szűkebb és tágabb közösség ismerete.  

Aktivitás, együttműködés. 

 

Ismeretek 

Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete. 

A közösség építése érdekében a tanuló saját teendőinek feltérképezése. 

 

Tanulói tevékenység 

Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak, történetének megis-

merése. 

Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

A tapasztalatok, ismeretek rendszerezése. 

Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az ünnep-

nek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, plakátkészí-

tés, vendégvárással kapcsolatos teendők, ünnepi műsorban szerepválla-

lás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban az eseményről). 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő képességek, területek 

Akusztikus figyelem.  

Emlékezet – hosszú távú: aktív és passzív szókincs használata önálló 

írás esetén, tanult nyelvtani szabályok alkalmazása. 

Emlékezet – rövid távú: diktálás utáni írás. 

Szerialitás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértelmezés, 

szövegelemzés.  

 

Testnevelés és sport: 

egészséges életmód. 

 

Informatika: tájékozó-

dás, adatgyűjtés a világ-

hálón adott témával 

kapcsolatban, prezentá-

ció készítése, plakát, 

meghívó az ünnepekre. 

Speciális szük-

ségletűek fejlesz-

tési követelmé-

nyei* 

1. Dokumentációs útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

2. Dokumentációs útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

3. Dokumentációs útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

5. Dokumentációs útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 
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6. Dokumentációs útmutató mozgássérült gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

7. Dokumentációs útmutató pszichés akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

8. Dokumentációs útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

http://www.sulinovadatbank.hu 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 

Javasolt pedagó-

giai eljárások, 

módszerek, szer-

vezési- és munka-

formák 

tevékenységközpontú eljárások (kooperatív technikák, csoportmunka, differen-

ciált tanulásszervezés, adaptív tanulásszervezés, projektmunka) 

Speciális szük-

ségletűek eseté-

ben javasolt pe-

dagógiai eljárá-

sok, mód-szerek, 

szervezési- és 

munkaformák* 

Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttnevelé-

séhez  

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez 

 

Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez 

Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttnevelésé-

hez  

1. Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

2. Módszertani intézményi útmutató beszédfogyatékos gyermekek, tanulók 
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együttneveléséhez 

3. Módszertani intézményi útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

5. Módszertani intézményi útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

6. Módszertani intézményi útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók 

együttneveléséhez  

7. Módszertani intézményi útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneve-

léséhez  

8. Módszertani intézményi útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyer-

mekek, tanulók együttneveléséhez  

9. Módszertani intézményi útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanu-

lók együttneveléséhez   

10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együtt-

neveléséhez  

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek.html 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az évfo-

lyam végén 

A tanuló képes iskolai és gyakorló műhelyben végzett munkáit a tanult szabá-

lyok szerint végezni. 

Képes meggyőzni, kulturáltan véleményt megfogalmazni, empatikusan együtt-

működni beszédpartnerével.  

A környezet és az értékek megismerése alapján azonosulás, elfogadás és szo-

lidaritás az aktuális helyzetekben. 

Képes felismerni az ünnepek és ünneplés helyét és értékét az egyén és a kö-

zösség életében. 

Megismeri az aktív közreműködés és részvétel élményét, emlékeket gyűjt, do-

kumentál. 

Speciális szükségle-

tűek esetében a 

fejlesztés várt 

eredményei a tanév 

végén* 

Fogyatékos típusoknak megfelelő eltérő követelmények figyelembevételével.* 

 

* Speciális szükségletűek 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 
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  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók, enyhe értelmi fogya-

tékos tanulók, középsúlyos értelmi fogyatékos, 

  autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanulók, 

diszlexia, 

diszkalkúlia, 

diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok;  

hiperaktivitás és figyelemzavar 

Készségfejlesztő iskola közismereti 

óratervek 

Készségfejlesztő iskola közismereti kerettanterve, óraterve 

 „Értelmileg akadályozott tanulók középfokú oktatásának tanterve készségfejlesztő iskolák számára” c. 

kerettanterv (17/2004. (V.20.) OM rendelet) alapján 

 

Készségfejlesztő iskola i nem OKJ szerinti képzéshez alkalmazandó 

közismereti óraterve  

9.-10- évfolyam 

 

Tantárgy / évfolyam 9. 10. 

Anyanyelv 4 4 

Számolás-mérés 3 3 

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 2 2 

Szakmai előkészítő ismeretek 3 3 

Szociális munkatevékenység 2 2 

Életvitel és gondozási ismeretek 4 4 

Környezet és egészségvédelem 2 2 

Ábrázolás-alakítás 2 2 

Ének-zene 1 1 

Testnevelés 5 5 
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Kötött óraszám 28 28 

Szabadon tervezhető   

Osztályfőnöki óra 1 1 

Tánc- és drámajáték 1 1 

Információs eszközök használata vagy Szo-

ciális munkatevékenység 

1 1 

Kötelező óraszám 31 31 

Rehabilitációs fejlesztés 4 4 

összóraszám 35 35 
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TÉMAKÖR 

 

 

KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉS 

 

ANYANYELV 

 

 

Anyanyelv. Beszédfejlesztés 

 

Fejlődjön fogalmi gondolkodása, analizáló-

szintetizáló, akarati, belátási, döntési képessége. 

Legyen képes beszédének formai és alaki össze-

hangolására. 

Tudjon rövid szövegről beszámolni szóban és írás-

ban. 

A kommunikációs helyzetekben tartsa be a normá-

kat, illemszabályokat. 

 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
 

Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák 

 

 

3. Olvasás-írás 

 

4. Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése 
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Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztása, adaptált taneszközök 

(megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és módszert biztosítva az azokat megalapozó készségek, képessé-

gek fejlesztéséhez 

 

  Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközi használatának kialakítása, Többlet idő biztosítása szük-

séges a       helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatá-

nak begyakorlására. 

 

Egyéni társalgás, Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés, Jelnyelv 

 

 A súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok 

tervezendők  

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS 

 

 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 

Képességeinek megfelelő mértékben végezzen 

műveleteket, fejlődjön becslési, önellenőrzési ké-

pessége. 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 
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2. Műveletek 

 

Egyre gyakorlottabban végezze a hosszúság és a 

tömeg mérését 

Ismerje az otthon és az iskola útvonalát, intézmé-

nyen belül önállóan közlekedjen. 

Ismerje meg a digitális kijelzésű órát, képességének 

megfelelő mértékben használjon műsorújságot. 

 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

3. Mértékegységek, mérés, pénz 

A manipuláció akadályozottsága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető,  

hosszabb megalapozó szakaszt, kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése  

támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot.  

  A Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. speciális (adaptált) eszközöket kell használni  

             (speciális vonalzó, körző stb.); 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK 
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1. Személyi adatok, önismeret, társas kapcsolatok 

Ismerje fel és tanulja meg a fontosabb személyi 

adatait. 

Kulturált közlekedés és viselkedés. 

Vásárláskor aktív közreműködés. 

Reális elképzelés a jövőbeni életéről, lehetőségeiről. 

Tudjon segítséget kérni. 

Találjon elfoglaltságot magának, és ne unatkozzon. 

Ismerje és készüljön az ünnepekre. 

Vegye ki részét a környezetében előforduló munká-

ban 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés 

 

3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 

 

4. Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek 

A szituációs gyakorlatok és a közlekedés tanítása során a sérülésnek megfelelően kell kiválasztani a segédeszközöket. 

  Lakóhelyismeret és Közlekedésre nevelés témaköröknél speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra és makett, – ám az ezeken tör-

ténő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A társadalmi kommunikációnál szükséges a hangzó beszédre való ösztönzés. 

  Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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ÉLETVITEL ÉS GONDOZÁSI ISMERETEK 

 

 

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 

Tudjon részt venni minden eddig megismert munka-

folyamatban. 

Használja szakszerűen a megismert eszközöket, 

háztartási gépeket. 

Egyéni szint alapján tudjon részt venni a vásárlás-

ban és a beszerzett anyagok tárolásában. 

Ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét. 

Ismerjen olyan kézműves tevékenységet, amivel 

szabadidejét hasznosan tölti, környezetét szépíti. 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

2. Háztartás 

 

3. Gondozási feladatok 

 

4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

 

5. Piktogramok értelmezése 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását. 

  Speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási eszközök (pl. kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátí-

tása előkészíti a tanulókat az önálló életvitelre. 

 

 A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 
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Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

 

1. Az emberi test 

Egyéni szintjéhez mérten legyenek önálló egész-

ségügyi ismeretei, szükség esetén azokat alkalmaz-

za, vagy tudjon segítséget kérni. 

Vegye észre teste betegségre utaló jelzéseit, fordul-

jon orvoshoz, vagy kérjen segítséget. 

Ismerje meg a nemek közti különbségeket, vonzal-

mait illő módon fejezze ki. 

Legyen igénye az egészséges életmódra, a környe-

zetével való törődésre. 

Legyen fogalma az ember környezetalakító tevé-

kenységéről, a környezetvédelemről 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

 

 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 

 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 

Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő  

alakítása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 
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 A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az 

ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyet-

tesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

ÁBRÁZOLÁS-ALAKÍTÁS 

 

1. Vizuális ábrázolás 

Igyekezzen képességeihez mérten elsajátítani a 

különböző ábrázoló-alakító technikákat. 

Törekedjen adekvát eszközhasználatra. 

Ismerje meg az egyszerű vizuális jeleket. 

Csoportmunkában, munkamegosztásban vegyen 

részt 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

2. Komplex alakító tevékenységek 

 

3. Népünk művészete 

 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 
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A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi művészeti területen. 

   A rajz és vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó tanulók esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, 

makett, agyagozás stb.) helyeződik. A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyet-

tesíteni az ismeretanyagot. 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

ÉNEK-ZENE 

 

 

1. Népdalok – Ünnepkörök dalai 

Képességeihez mérten bővüljön dalkincse. 

Helyesen társítsa a dalokat az ünnepekhez. 

Tudjon lassú és gyors között különbséget tenni, 

tempót tartani. 

Alakuljon ki kultúrája a zenehallgatáshoz. 

Ismerjen fel hallás után klasszikus zeneműveket, 

jellemző részleteiről 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

2. Ritmus- és hallásfejlesztés  

 

3. Zenehallgatás  
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A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi  

művészeti területen. 

  Mozgásos ritmusgyakorlatoknál szükséges a megfelelő akadálymentesítés. Az akusztikus ingereket speciálisan a téri orientálódás fejlesztéséhez kell kiválasz-

tani. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges  

differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 

 

1. Számítógép-kezelés 

Tartsa be az eszközök használatakor a biztonsági 

előírásokat. 

Ismerje fel a különböző számítástechnikai és IN-

FORMÁCIÓS eszközök tartozékait. 

Tudja megmondani, hogy melyik eszközt mikor és 

Szöveges tájékoztató 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. INFORMÁCIÓS készülékek 
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3. Dokumentumkészítés hogyan kell használni.  

Alapszinten tudja kezelni a számítógépet, a telefont, 

a faxot, a fénymásolót, a magnetofont, a lemezját-

szót, a CD-DVD lejátszót és a (digitális) fényképe-

zőgépet 

Játék programok 

Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. speciális egér, billentyűzetrács,  

könyök- és csuklótámasz stb.) 

  A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása hasznos 

képernyő adaptálása vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok alkalmazása szükséges. 

 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók 

és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

TESTNEVELÉS 

 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Saját testéhez képest tudjon a térben tájékozódni. Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 
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2. Gimnasztikai gyakorlatok Egyre hosszabb időtartamban végezzen izomerősítő 

gyakorlatokat. 

Figyeljen a helyes testtartásra. 

Törekedjen mozgásának ütemét, dinamikáját szabá-

lyozni. 

 

tájékoztatással. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel Az értékelésnél a saját magához mért 

fejlődésváltozásokat kell alapul venni. 

Havonta szöveges értékelés 

 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 

4. Labdás gyakorlatok 

5. Sportjátékok elemei 

A testnevelés órán való foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus (szomatopedagógus) 

 javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. A testnevelés óra alóli felmentése nem szükséges. 

 

   Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi  

fejlődési rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat 

 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ ISMERETEK 
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1. A munka világa, pályaválasztás  Alakuljon ki a foglalkozást és a társakat nem zavaró 

viselkedése, a motivált feladatvégzés. 

Tegyen szert tehetsége függvényében anyag és 

eszközismeretre, a gyakorlati alkalmazásban jártas-

ságra. 

Váljon alkalmassá társaival közös tevékenységre, 

feladatvégzésre. 

Ismerje fel azokat a személyeket, akikben megbíz-

hat, tudjon segítséget kérni 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges 

tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös 

méréssel 

Havonta szöveges értékelés 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

2. Tájékozódás a munkavégzés területeiről 

 

3. Fiatal felnőttek életvezetése. Munkatársi kapcsolatai 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását 

Az egyes témaköröknél speciális, a sérülésnek megfelelő segédeszközök alkalmazása szükséges. 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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SZABAD ÓRAKERET 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

 

 

1. Aktuális témák 

Tudjon a különféle élethelyzeteknek megfelelően 

kommunikálni. 

Fejlessze tovább a nyelvi ismereteit. 

Sajátítsa el a társalgási stílust (udvariasság, tole-

rancia és határai). 

Ismerje a napi aktuális eseményeket, arról tudjon 

beszámolni, véleményt alkotni a média alapján 

(következtetés, ítéletalkotás). 

 

 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűnmegelőzés, áldozattá válás 

megelőzése 

 

3. Egyszerű élethelyzetek és az agresszió kezelése 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását  

A témákhoz kapcsolódó szemléltető anyagok adaptálása szükséges. 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

 Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 
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Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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Készségfejlesztő iskola 9-10 évfolyam 

 

9/K évfolyam  ANYANYELV 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 44 0 44 

2. Olvasás-írás gyakorlása 50 0 50 

3. Médiaismeret. Nem verbális in-

formációk értelmezése 
50 

0 
50 

Évfolyam összesen 144 

(4óra/hét/évfolyam) 

 144 

(4óra/hét/évfolyam) 

9/K évfolyam 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS: 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 20 0 20 

2. Műveletek  25 0 25 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 27 0 27 

Évfolyam összesen 72 

2óra/hét/évfolyam 

 72 

2óra/hét/évfolyam 

9/K. évfolyam: ÉLETVITEL ÉS 

GONDOZÁSI ISMERETEK  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Személyes szükséglettel kapcso-

latos teendők 
20 

0 
20 

2. Háztartás 20 0 20 

3. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 20 0 20 

4. Piktogramok értelmezése  12 0 12 

Évfolyam összesen 72 

2óra/hét/évfolyam 

 72 

2óra/hét/évfolyam 

9/K. évfolyam: 

INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZ-

NÁLATA  
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Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Számítógép-kezelés 15 0 15 

2. INFORMÁCIÓS készülékek al-

kalmazása 
10 

0 
10 

3. Dokumentumkészítés 5 0 5 

4. Játékprogramok 25 0 25 

5. Internethasználat 17 0 17 

Évfolyam összesen 72 

2óra/hét/évfolyam 

 72 

2óra/hét/évfolyam 

9/K évfolyam 

Testnevelés és Sport:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 36 0 36 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 36 0 36 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, 

játékos feladatok 
36 

0 
36 

4. Labdás gyakorlatok 36 0 36 

5. Sportjátékok elemei 36 0 36 

Évfolyam összesen 180 

5óra/hét/évfolyam 

0 180 

5óra/hét/évfolyam 

9/K évfolyam 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Aktuális témák 32 0 32 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűn-

megelőzés, áldozattá válás megelő-

zése 

20 

0 

20 

3. Egyszerű élethelyzetek és az ag-

resszió kezelése 
20 

0 
20 

Évfolyam összesen 72 

2óra/hét/évfolyam 

 72 

2óra/hét/évfolyam 
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10/K évfolyam  ANYANYELV 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 44 0 44 

2. Olvasás-írás gyakorlása 50 0 50 

3. Médiaismeret. Nem verbális in-

formációk értelmezése 
50 

0 
50 

Évfolyam összesen 144 

(4óra/hét/évfolyam) 

 144 

(4óra/hét/évfolyam) 

10/K  évfolyam 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS: 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 20 0 20 

2. Műveletek  25 0 25 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 27 0 27 

Évfolyam összesen 72 

2óra/hét/évfolyam 

 72 

2óra/hét/évfolyam 

10/K. évfolyam: 

 ÉLETVITEL ÉS GONDOZÁSI IS-

MERETEK  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Személyes szükséglettel kapcso-

latos teendők 
20 

0 
20 

2. Háztartás 20 0 20 

3. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 20 0 20 

4. Piktogramok értelmezése  12 0 12 

Évfolyam összesen 72 

2óra/hét/évfolyam 

 72 

2óra/hét/évfolyam 

 

 

10/K. évfolyam: 
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INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATA  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Számítógép-kezelés 15 0 15 

2. INFORMÁCIÓS készülékek al-

kalmazása 
10 

0 
10 

3. Dokumentumkészítés 5 0 5 

4. Játékprogramok 25 0 25 

5. Internethasználat 17 0 17 

Évfolyam összesen 72 

2óra/hét/évfolyam 

 72 

2óra/hét/évfolyam 

10/K évfolyam 

Testnevelés és Sport:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 36 0 36 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 36 0 36 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, 

játékos feladatok 
36 

0 
36 

4. Labdás gyakorlatok 36 0 36 

5. Sportok elemei 36 0 36 

Évfolyam összesen 180 0 180 

10/K. évfolyam 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA: 

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óra-

szám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Aktuális témák 32 0 32 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűn-

megelőzés, áldozattá válás megelő-

zése 

20 

0 

20 

3. Egyszerű élethelyzetek és az 

agresszió kezelése 
20 

0 
20 

Évfolyam összesen 72  72 
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2óra/hét/évfolyam 2óra/hét/évfolyam 

 

SNI Irányelvek figyelembe vétele: 

  mozgáskorlátozott tanulók,  látássérült tanulók, hallássérült tanulók,  

  autizmus sprektum zavarral küzdő tanulók, beszédfogyatékos  tanulók, 



  

1414 

ANYANYELV 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 2 

2 éves óraszám 144 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 44 

2. Olvasás-írás gyakorlása 50 

3. Médiaismeret. Nem verbális információk értelmezése 50 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Közösségi tulajdon 

fogalmának ismerete. 

 

Spontán beszélgetés. 

Gondolataink, érzelmeink 

kifejezése dramatikus 

gyakorlatokban. Bar-

kochba-játék. 

Könyvtárhasználat. 

 

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 

Kapcsolódjon be a társalgásba. 

Fejlődő empátiás képesség. 

Tudjon gondolkodni, következtetni, 

és megfelelő kérdést feltenni. 

Ismerje a kulturált viselkedés szabá-

lyait. 

Iskolai, otthoni történések elbeszélése, 

megvitatása. 

Szókincsbővítés, helyzetgyakorlatok.  

Játék, megfelelő kérdések, válaszok és 

következtetések. 

Kölcsönzés 

 

 

 

44 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Olvasható, pontos 

írás. 

Olvasástechnika fejlesz-

tése, az írásjeleknek 

megfelelő hangsúlyozás. 

Versek hangulatának 

megfigyeltetése (Szabó 

Lőrinc, Arany János 

stb.). 

Órarend leírása. 

Törd a fejed! 

Adott meghatározásból 

fogalom, élőlény vagy 

tárgy megnevezése. 

 

2. Olvasás-írás gyakorlása 

A tartalomnak megfelelő hangsúllyal 

tudjon olvasni. 

Tudjon verset mondani. 

A vers hangulatát tudja átérezni. 

Tudja az időpontokhoz a megfelelő 

tevékenységet hozzárendelni 

Próbálkozzon a helyes megoldás 

megtalálásával. 

Hangos és néma olvasás. 

Verstanulás és -mondás. 

Az adott időponthoz tevékenység írása 

Olvasás, gondolkodás, írás, magyarázat 

 

 

 

50 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Eligazodás a kör-

nyezet jelzései között. 

Filmnézés. 

Rádióműsor kiválasztása 

(vers, mese, riport). 

Információt adó jellegze-

tes műsorok: időjárás-

jelentés, közlekedési 

hírek. 

Az adott település térké-

pe. 

Budapest közlekedési 

térképe. 

A metróvonalak megke-

resése. 

A környezetünkben fel-

lelhető szimbolikus ábrá-

zolások (zászlók, Euró-

pai Unió). 

Közintézményekben 

található jelzések, felirat-

ok felismerése, értelme-

zése. 

 

3. Médiaismeret. Nem verbális infor-

mációk értelmezése 

Tudja a film történetét elmesélni és 

véleményezni. 

A tartalomnak megfelelően tudjon 

érzelmileg ráhangolódni a kiválasz-

tott műsorra. 

Tudja a megfelelő csatornát kiválasz-

tani és véleményt alkotni a hallottak-

ról. 

Ismerje és nevezze meg a helyi köz-

lekedési lehetőségeket 

(metróvonalakat, és ismerje tömeg-

közlekedési funkciójukat) 

Ismerjen fel és magyarázzon meg 

néhány szimbólumot. 

Ismerjen fel és értelmezzen néhány 

gyakrabban használt jelzést, feliratot. 

Moziban, élmények megbeszélése. 

Meghallgatása, tartalmának megbeszélé-

se. Riporter játék (kérdés, felelet adott 

témakörben). 

A műsor meghallgatása, beszámolás, 

véleményezés. 

Térkép nézegetése, olvasás, keresés, 

megnevezés. 

Megfigyelés, gyűjtés, magyarázat. 

Tanulmányi séta, adatgyűjtés, 

Munkafüzetek, tankönyvek jelzései 

 

 

 

50 

Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kivá-

lasztása, adaptált taneszközök (megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és 

módszert biztosítva az azokat megalapozó készségek, képességek fejlesztéséhez 

 

  Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközi használatának kialakítá-

sa, Többlet idő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának megtanítására, az egyéni szükség-

let szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatának begyakorlására. 
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Tanulmányok során 

használatos jelek, jelzé-

sek értelmezése és kö-

vetése. 

Egyéni társalgás, Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés, Jelnyelv 

 

A súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok 

tervezendők  

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés: Félévkor szöveges tájékoztatással , tanév végén érdemjeggyel. Évente P.A.C. mérőeszközös méréssel. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyam 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 1 
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2 éves óraszám 72 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 20 

2. Műveletek  25 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 27 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Otthonosság érzé-

se. 

 

Tájékozódás a közvet-

len környezetben. 

Lakóhelyismeret. 

Alapvető földrajzi 

ismeretek. 

Az óra. 

Napirend, heti beosztás. 

Év, évszakok, hónapok. 

Történelmi időszakok. 

 

 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 

Értse meg az arány fogalmát. 

Észlelje, javítsa az aránytalanságo-

kat. 

Ismerje fel a térkép és a valóság 

összefüggéseit. 

Legyen alapvető földrajzi jártassága, 

érdeklődő hozzáállása.  

Használja helyesen a különböző 

időegységeket a spontán beszédben. 

Alakuljon ki kompetenciája a környe-

zetében zajló 

eseményekben. 

Alakuljon ki felelősségtudat, odafi-

gyelés a környezetre. 

Becsülje történelmünk nagy alakjait. 

Az iskola helyiségei, funkciójuk. 

Az iskola alaprajzába a megfelelő helyiségek 

nevének beírása szintenként. 

A tanterem méretarányos alaprajza, berende-

zési tárgyak lemérése, arányos berajzolása. 

Saját és környező településekkel és a főváros-

sal kapcsolatos ismeretek (képek, térképek 

gyűjtése, tabló készítése). Közlekedési lehető-

ségek számbavétele (busz, vasút, kerékpár). 

Megállók, állomások nevének feljegyzése, 

megkeresése a térképen. 

Világtérkép tanulmányozása. 

Különböző országok nevének kiolvasása. 

Beszélgetés idegen országok lakóiról, nyelvé-

ről, szokásairól, öltözetéről, az Európai Unióról. 

Különböző időtartamok kiszámítása a kezdés 

és befejezés időpontja alapján. 

Megfelelő időegység kiválasztása a fogmosás, 

nyári tábor, tornaóra stb. időtartamának kifeje-

zéséhez, digitális és hagyományos óra átszá-

mítása. 

Hosszabb távú feladatok (felkészülés ünne-

pélyre, versenyre, kiállításra). 

Heti rendszerességgel végzett tevékenységek 

számontartása 

Hónapok hosszának érzékeltetése (napok, 

hetek). 

Havi rendszerességgel ismétlődő események 

számontartása (fizetés, nyugdíj, ebédbefizetés, 

tömegközlekedéshez-bérlet). 

 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos tájékozódás 

sorszámok segítségével. 

Műveletek gyakorlása. 

Számok a környezetben. 

Szöveges feladatok. 

Törtekkel kapcsolatos 

fogalmak és kifejezések. 

 

2. Műveletek 

Ugyanazon feladat kétféle megoldá-

sa. 

Telefonkönyv adatai, telefonszámok 

kiolvasása 

különböző csoportosításokban. 

Különböző kifejezések a mennyisé-

gek megváltoztatására. 

Egész, fél, negyed, másfél, tized stb. 

Összeg „elköltése” egyenkénti kivonások-

kal, ill. az áruk értékének összeadásával, 

majd együttes kivonásával. 

A logikai összefüggés felismerése. 

Azonos áruk értékének összeszorzása. 

Számsor alkotása kettesével, hármasával 

stb. 

Oda- és visszafelé. 

Sorszámnevek, könyv oldalai, mozi szék-

sorai stb. 

Telefonkönyv használata, telefonszámok 

pontos feljegyzése, eltérő telefonálási 

gyakorlat vonalas, ill. mobiltelefon eseté-

ben. 

Gondoltam egy számot láncszámolási 

feladatok fejben. 

Egyszerű számolási feladatok különböző 

megfogalmazásokban (a felét megettem, 

egy elgurult, kaptam hozzá ugyanannyit, 

hármat elajándékoztam). 

Szöveges feladatok önálló felállítása, 

megoldása magyarázat nélkül 

Különböző anyagok esetében az egész 

és tört gyakorlása (fél alma, fél pohár víz, 

negyed év, másfél kiló, fél csirke stb.). 

 

25 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: A pénznemek biztos 

felismerése. 

 

Mérési gyakorlatok. 

A pénz. 

 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 

Próbálja meg figyelemét megosztani. 

Végezze pontosan a munkát. 

Becsülje meg a pénzt, legyen 

takarékos, beosztó, 

ítélje meg reálisan az áruk értékét. 

Tudja, hogy léteznek más pénzne-

mek, és ezek egymáshoz való viszo-

nya eltérő. 

Mérések önállóan, mérőeszközök megvá-

lasztása, használata, mértékegységek 

alkalmazása, váltása. 

Egyszerű mértani formák rajzolása meg-

adott méretben. 

Mérések a tankonyhán. 

Mennyiségek becslése, mérése szakács-

könyv szerint. 

Bankjegyek, pénzérmék váltása oda-

vissza. 

Jövedelmek, levonások, adó, fizetnivalók, 

banki elszámolások tanulmányozása va-

lódi csekkekből, papírokból. 

Az összegek nagyságrendjének megálla-

pítása, összehasonlítása. 

Vásárlások, üzletlátogatások, árak megfi-

gyelése, összehasonlítása. 

A különböző országokban különböző 

pénznemeket használnak. 

A pénznemek átváltása (valuta átváltása, 

hamis pénz, átváltást csak legálisan, hiva-

talos helyen intézzen). 

27 
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A manipuláció akadályozottsága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető,  

hosszabb megalapozó szakaszt, kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése  

támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot.  

  A Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. speciális (adaptált) eszközöket kell használni  

(speciális vonalzó, körző stb.); 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

Értékelés: Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös méréssel. 
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ÉLETVITEL ÉS GONDOZÁSI ISMERETEK 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 1 

2 éves óraszám 72 

 

A tantárgy feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör/Évfolyam  

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 20 

2. Háztartás 20 

3. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 20 

4. Piktogramok értelmezése  12 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

ciák: Kulturált szabadidő-

eltöltés. 

 

Önkiszolgálás. Tisztálko-

dás, testápolás. 

 

Öltözködés. 

A személyiségnek meg-

felelő öltözködési stílus 

kialakítása. 

Divatos és célszerű öl-

tözködés. 

Saját ruhanemű gondo-

zása, 

ruhajavítás. 

Baráti találkozó, randevú, 

közös program lebonyolí-

tása. 

Öltözködés, viselkedés, 

pontos megérkezés és 

hazaindulás 

 

 

1. Személyes szükséglettel kapcsola-

tos teendők  

Egyszerű esetben legyen képes 

önmagát ellátni, legyen képes önálló 

feladatmegoldásra. 

 

Öltözete legyen célszerű és ízléses. 

 

Viselkedése ne legyen kirívó 

Eszközök és anyagok számbavétele (für-

dőszobai berendezések rendeltetésszerű 

használata, megfelelő tisztálkodó szerek 

kiválasztási szempontjai [ár, minőség], 

hajápolás, kéz- és lábápolás). 

Tevékenységek gyakorlása. 

 

Divatlapok, katalógusok nézegetése, „di-

vatbemutató”, ruhadarabok felpróbálása, 

színek összeválogatása. 

 

Beszélgetés, tervkészítés, szerepjáték, 

élménybeszámoló. (Program megszerve-

zése: kivel, mikor, hol lesz a program?  

Mozi, sportolás, kirándulás, vendégség 

stb.) 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

ciák: Szervezőkészség. 

Személyes környezete 

gondozása. Tanterem, 

munkaterület, otthoni 

helyiségek. 

Tágabb környezet kímé-

lése, gondozása: játszó-

tér, parkoló, udvar, kert, 

erkélyláda stb. szép, 

tiszta környezet. 

Szemetelés elkerülése, 

szelektív hulladékgyűj-

tés, parkok megkímélé-

se. 

Étkezési kultúra (terítés, 

tálalás). Alkalmi, és álta-

lános alkalmakra. 

Vendégvárás. Vendéglá-

tás: lakásban – szabad 

téren (kertben, parkban), 

(lakás előkészítése, kíná-

lás, italok, ételek megfe-

lelő mennyiségben, nem 

túlzott mértékben).  

A vendégek szórakozta-

tása, a lakók figyelembe-

vétele. 

Vendégségbe menni 

(öltözék, pontosság, 

figyelmesség, virág, kis 

ajándék a házigazdának, 

a látogatás tartama). 

 

 

2. Háztartás 

Közvetlen környezetének önálló 

rendben tartása. 

Legyen képes önmagát és másokat 

is kiszolgálni egyszerűbb esetekben. 

Ápoljon baráti kapcsolatokat. 

Ismerje az elemi segítségnyújtás 

módjait. 

Tudja, hogy a gyógyszereket bal-

esetmentes, biztonságos, az előírás-

nak megfelelő hőfokú helyen kell 

tárolni. 

Rendrakás, takarítás. 

Park takarítása, növényápolás, virágülte-

tés, locsolás.  

A növények fejlődésének megfigyelése. 

Szelektív hulladékgyűjtés (hulladékkeze-

lés, pl. műanyag palackok zsugorítása). 

Terítés, különböző ünnepi és általános 

alkalomra. 

Étkezés közbeni udvariassági gesztusok 

és kommunikáció. 

Vendéglista készítése: kit hívnál meg a 

születésnapodra, karácsonyra stb. 

Milyen programmal készülnél a vendégek 

szórakoztatására (zene, társasjáték, DVD 

stb.)? 

Házigazdaszerep, vendégszerep kipróbá-

lása. Udvariasság gyakorlása. 

Hangoskodás kerülése. 

 

Szituációs gyakorlat. 

Cselekvéssorok, melyek a betegápolásnál 

előfordulnak. 

 

A háztartásban szükséges gyógyszerek 

(lázcsillapító, görcsoldó, sebfertőtlenítő, 

kötszer, sebtapasz), gyógyszerek adago-

lása. 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

ciák: Szervezőkészség 

Vásárlás megtervezése. 

Szükséges árucikkek, 

mennyiségek (tároló 

kapacitás felmérése), 

rendelkezésre álló pénz 

összege (árak). 

A vásárlás lebonyolítása, 

az árucikkek megvizsgá-

lása áruk, minőségük, 

tartósságuk stb. alapján. 

Az árucikk blokkjának 

megőrzése, jótállási jegy, 

garancialevél, az áruk 

cseréje, ha szükséges. 

 

 

3. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

Tervezze meg vásárlásait a szükség-

let és az anyagi lehetőségek alapján. 

Használatbavétel előtt alaposan 

ismerkedjen meg a tisztítószerek 

balesetmentes és rendeltetésszerű 

használatával. 

 

A reklámok ne befolyásolják vásárlá-

si szokásait és az ésszerűséget. 

Vásárlásait tervezze meg körültekin-

tően. 

Legyenek reális igényei. 

Mire van szükség a reggelihez? 

Romlandó – tartós élelmiszerek, szava-

tosság figyelembevétele. 

Mire van szükség a takarításnál? 

Feladat és szükséglet összehasonlítása, 

többcélú szerek, kiszerelés, mennyi elég, 

melyik az olcsóbb megoldás, tárolás (ve-

szélyes szerek élelmiszertől elkülönítve 

tárolandók!). 

Mi legyen a személyes tisztálkodáshoz? 

Mosdószerek, dezodor, hajsampon, bo-

rotvaszerek, sminkeléshez stb. (árak, 

márkák, egyéni érzékenység – allergia! – 

figyelembevétele). 

Melyiket érdemesebb megvásárolni tartós 

fogyasztási cikkek esetén (katalógusok-

ban lévő áruk összehasonlítása különbö-

ző szempontok alapján, pl. teljesítmény, 

fogyasztás, garanciális idő hossza)? 

Cipő, ruhanemű vásárlása szerepjáték, 

üzletek, bevásárlóközpontok meglátoga-

tása, próba, kiválasztás, vásárlás. 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

ciák: Ismeretek alkalma-

zása. 

 

Konyhai gépek és szóra-

koztató elektronikai esz-

közök kezelési útmutató-

ján található jelek értel-

mezése és alkalmazása 

 

 

4. Piktogramok értelmezése 

Eddigi fogalmak, ritkábban használt 

egyedi piktogramok 

A felismert és értelmezett piktogramok 

kiválasztása, egyeztetése, csoportosítá-

sa. 

 

Tűzhelyen, mosógépen, vasalón, hajszá-

rítón stb. található ábrák, feliratok értel-

mezése, az ismeretek alkalmazása (mo-

sógép beállítása adott feladat elvégzésé-

hez, tűzhelyen a megfelelő hőfok, stb.). 

 

 

12 



  

1436 

irányítással. 

 

Tiltást (veszélyt) és tájé-

koztatást jelző ábrák 

felismerés, csoportosítá-

sa 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását. 

  Speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási eszközök (pl. kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátí-

tása előkészíti a tanulókat az önálló életvitelre. 

 

a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

 

 

 

Értékelés: Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges tájékoztatással.. Évente P.A.C. mérőeszközös méréssel 
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INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 1 

2 éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Számítógép-kezelés 15 

2. INFORMÁCIÓS készülékek alkalmazása 10 

3. Dokumentumkészítés 5 

4. Játékprogramok 25 

5. Internethasználat 17 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 



  

1439 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés). 

 

A billentyűzet kezelése 

egyre nagyobb bizton-

sággal. 

A munkák elmentése és 

behívása (a pedagógus 

segítségével). 

 

A munkához szükséges 

tevékenységek megtanu-

lása és egyre biztosabb 

elvégzése: Igazítás (sor-

kizárás, behúzás stb.). 

 

Dokumentum kinyomta-

tása. 

 

 

Multimédiás eszközök 

használata segítséggel 

(CD, hangszóró stb.). 

Képnéző program hasz-

nálata. 

 

 

1. Számítógép-kezelés 

A tanuló lássa meg a számítógéppel 

történő szöveg- és rajzalkotás elő-

nyét és esetleges hátrányát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel működtesse a kívánt 

eszközöket. 

Segítséggel használja a programot. 

Szöveg és ábra készítése a feladatnak 

megfelelően egyre kevesebb segítséggel. 

A több tanórán készült alkotás elmenté-

sének és későbbi beolvasásának megfi-

gyelése. 

 

Az eszközök szakszerű működtetése. 

 

 

 

A példányszám beállításával a nyomtatás 

elindítása. 

 

Képek nézegetése, adott téma megkere-

sése stb. 

 

 

15 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Hibaelhárítás. 

Nyomtató használata 

(papír behelyezése, be-

kapcsolás, patron ellen-

őrzése, a készülék jelzé-

seinek értelmezése). 

 

Szkenner használata 

(bekapcsolás, kijelölés, 

mentés). 

 

Spirálozás. 

A szükséges kellékek 

kiválasztása adott szem-

pontnak megfelelően 

(fedő lapok színe, spirá-

lok vastagsága, színe). 

 

Digitális fényképezőgép 

megismerése, kezelése. 

 

Webkamera használata. 

 

Az előző tanévben hasz-

nált készülékek haszná-

lata nagyobb önállóság-

gal 

 

Az irodai munka során 

 

 

2. INFORMÁCIÓS készülékek alkal-

mazása 

Irányítással tudja kezelni a készülé-

ket. 

 

 

Segítséggel használja a készüléket. 

 

Irányítással tudja kezelni a készülé-

ket. 

 

 

 

 

Olyan fényképet készítsen, amin 

nagyjából az van, amit szeretnénk. 

 

Térbeli viszonyok átlátása az elké-

szült felvételen. 

 

 

A munkafolyamatok jó színvonalú 

végzése egyre kevesebb segítség-

gel. 

 

Utasításnak megfelelően végezze el 

a feladatot. 

Papír behelyezése, üzembe helyezés, a 

kész munka rendszerezése. 

Szöveg, ábra, kép nyomtatása. 

 

 

A készülék üzembe helyezése, rövid szö-

veg másolása. 

 

A készülék üzembe helyezése, a szüksé-

ges anyagok kiválasztása, spirálozás. 

 

 

 

A fényképezőgép működésbe helyezése, 

a kép beállítása, exponálása. A kész ké-

pek betöltése, mentése, nagyítása, kicsi-

nyítése, kinyomtatása. 

Gyakorlatok webkamerával. Üzembe 

helyezés, Alkalmazás játékprogram hasz-

nálatakor, ill. hálózaton keresztül történő 

kapcsolatfelvétel során. 

 

Munkavégzés adott készülékkel. Feladat-

hoz megfelelő készülék és tevékenység 

választása. 

 

Az utasításnak megfelelő feladatok elvég-

zése, eszköz kiválasztása, feladat szak-

szerű elvégzése 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Áttekintő képesség. 

Rajz és szöveg együttes 

kezelése. Egyszerű do-

kumentum készítése. 

 

Fokozott segítséggel 

dokumentum készítése 

adott céllal (önéletrajz, 

baráti levél, hivatalos 

levél, űrlap kitöltése, 

tesztlap kitöltése). 

 

 

3. Dokumentumkészítés 

Figyelje meg, hogy alkotása „meg-

őrizhető”: elmenthető és újra előhív-

ható. 

Segítséggel ismételjen meg adott 

feladatot. 

Számítógépes dokumentum készítése 

segítséggel (pl. néhány szavas meghívó, 

név és osztály felirata). 

Adott szöveg bemásolása, módosítása, 

hibakeresés, ellenőrzés 

5 

 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Figyelemmegosztás. 

Autóversenyző játékok. 

Játék társsal hálózaton 

keresztül. 

4. Játékprogramok Gyakorlottan kezelje a billentyűzetet 

és az egeret. 

Egyénileg, esetleg párosan végigvezetni 

egy autót a versenypályán. 

Választott társsal verseny, különböző 

játékokkal 

25 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Kezdeményezőkés-

zség 

Informálódás az internet 

segítségével  

(menetrend, időjárás, 

moziműsor stb.). 

 

Néhány internetes oldal 

megismerése 

(keresőprogram megis-

merése). 

5. Internethasználat Segítséggel szerezze meg a kívánt 

információt, és azt adja tovább pon-

tosan. 

Adott internetes oldalak keresése, a meg-

szerzett információ megértése és elmon-

dása (esetleg kinyomtatása segítséggel). 

 

Az ismert oldalak használata 

17 

Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. speciális egér, billentyűzetrács,  

könyök- és csuklótámasz stb.) 

  A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása hasznos 

képernyő adaptálása vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok alkalmazása szükséges. 

 

a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók 

és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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Értékelés: Szöveges tájékoztató. 
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TESTNEVELÉS 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 5 

2 éves óraszám 360 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 72 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 72 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 72 

4. Labdás gyakorlatok 72 

5. Sportjátékok elemei 72 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos tájékozódás 

Sorakozás 

Alapállás  

Járások.  

Testfordulatok 

Futások 

Szökdelések 

 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

Önfegyelem, 

térbeli tájékozódás, 

kéz-láb helyes koordinációja. 

Tornasorba nagyság szerint. 

Alapállás, pihenj, állj! 

Helyben járással jobbra, balra, 

három, négyes oszlopban, 

hosszú, rövid léptek. 

Futás akadályokon át, szerek felett, futás 

párokban, átfutás kötél alatt. 

Szökdelések egy-egy váltott, páros lábon, 

helyben. 

 

72 

 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Összhang 

Kézi szergyakorlatok 

 

Szer nélküli gyakorlatok 

 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 

Megfelelő eszközhasználat. 

 

1-2-4-ütemű, utánzással végrehajtható 

gyakorlatok. 

 

A legjellegzetesebb testhelyzetek elsajátí-

tása 

 

72 

 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Balesetvédelem 

Szökdelések 

Ugrások 

Futás, kúszások, mászá-

sok 

 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, 

játékos feladatok 

Érezze a ritmust. 

 

 

 

A feladatot értése meg, és tartsa be. 

Vonal közé érkezve, helyben továbbha-

ladva, taps ritmusát követve, 

 

helyből ugrás, távolugrás, magasugrás, 

átbújás, kerülés, 

 

átfutás lehelyezett tárgyak felett (bot), 

futás irányváltoztatásokkal 

 

72 

 

 

 



  

1452 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Ügyesség 

Labdavezetés 

 

Átadás  

Görgetés  

 

Gurítás 

 

4. Labdás gyakorlatok 

Ismerje a térbeli viszonyokat. 

 

Tanulmányozza és ismerje a labda 

viselkedését. 

Jobb-bal kézzel helyben és továbbhala-

dással labdavezetés. 

 

Labdaátadás és -görgetés társnak és 

vissza, kétkezes mellső átadó, 

egy kézzel test körül felemelt lábak alatt. 

Labdagurítás társhoz és vissza, saját 

eldobott labda elfogása utánafutással 

 

72 

 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Versenyszellem 

 

Labdarúgás 

 

Kosárlabda 

 

Pingpong 

5. Sportjátékok elemei Sajátítása el az alapvető sportjáté-

kok elemeit. 

Labdavezetés lábbal, kapura lövés, 

rúgás falra, visszapattanó labda megállí-

tása. 

Kosárra dobás, álló helyzetből, földobott 

labda elkapása, védekezés-támadás. 

Adogatás-szerva, a pingponglabda és a 

tollaslabda levegőben tartása ütögetéssel. 

72 

A testnevelés órán való foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus (szomatopedagógus) 

 javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. A testnevelés óra alóli felmentése nem szükséges. 

 

   Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi  

fejlődési rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés: Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges tájékoztatással. Évente P.A.C. mérőeszközös méréssel Az értékelésnél a saját magához mért 

fejlődésváltozásokat kell alapul venni. 
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OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 1 

2 éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Aktuális témák 32 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűnmegelőzés, áldozattá válás 

megelőzése 

20 

3. Egyszerű élethelyzetek és az agresszió kezelése 20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: A hagyományok 

továbbadása. 

A közösség életében 

adódó aktuális, váratlan, 

szokatlan események 

megbeszélése, eltérő 

megoldások ütköztetése. 

Felkészülés a közösség 

alkalmaira (ünnepek, 

külső programok stb.). 

 

 

1. Aktuális témák 

Fogalmazza meg röviden vélemé-

nyét, és bátran vállalja azt. 

Legyen társaival toleráns, és rugal-

masan tudjon változtatni az állás-

pontján (közös megegyezés). 

Tudjon reálisan programokat tervez-

ni. 

Aktívan vegyen részt a közös ese-

ményeken 

Probléma megfogalmazása, véleményal-

kotás, vita (program választása, viselke-

dési, öltözködési, igazmondási konfliktu-

sok). 

Egységes álláspont megfogalmazása. 

Tervek készítése (naptáron bejelölni az 

alkalmakat), jelmez készítése, öltözék 

megválasztása, a közös élmények meg-

beszélése, az esetleg elkészült fotók, 

videofelvételek közös megtekintése, a 

látottak megbeszélése. 

 

32 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-
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Fejlesztési cél  
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Helyes értékválasz-

tás 

Erkölcsi érzék fejleszté-

se. 

Norma, normakövetés 

(példakép). 

Közvélemény. 

Helyes-helytelen (visel-

kedési szokások kialaku-

lása, szenvedélyek kiala-

kulása – dohányzás, 

italozás, játékfüggőség, 

kábítószer-fogyasztás) 

Lopás (enyveskezűség), 

kölcsön kérése, vissza-

adása. 

Jó – rossz,  

őszinteség – hazugság 

fogalompárok tisztázása.  

Árulkodás. 

Bocsánatkérés – megbo-

csátás. 

Siker, kudarc, feladatvál-

lalás. 

Véleményalkotás (isme-

retek alapján), előítélet 

(beskatulyázás). 

Téves vélemény követ-

kezményei: megalapo-

zatlan bizalom káros 

 

 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűn-

megelőzés, áldozattá válás megelő-

zése 

Tudjon különbséget tenni a jó és 

rossz között. 

Ismerje az egészségkárosító szoká-

sok káros következményeit. 

A tulajdon sérthetetlen. Csak enge-

déllyel lehet bármit elvenni. 

 

Tudjon különbséget tenni az árulko-

dás és az igazság elmondása között 

(pl. a tények megállapításánál fontos 

az igazság elmondása!) 

 

Kitartás feladatvégzés közben. 

 

Körültekintő véleményalkotás. 

Értékek számbavétele (pl. béke, igazsá-

gosság, barátság, szeretet, szerelem, 

boldogság, szépség), a kapcsolódó nor-

ma (mérce, követelmény) megvitatása. 

 

A helyes és helytelen viselkedés felsoro-

lása, megtárgyalása (a káros szokások 

rombolják az egészséget, az anyagi fel-

tételei is csak bűnelkövetés útján biztosít-

hatóak!). 

 

 

 

Rövid történetek alapján a tulajdonság 

megnevezése, példák gyűjtése, szituációs 

gyakorlatok. (Pl. Kiskutyát találsz, befo-

gadod, megszereted, a gazdája keresi, 

hogyan cselekszel? Csak te láttad, mikor 

a barátod kárt okozott, kérdésekre meg-

mond-e az igazat?) 

Versenyek eredményei, sporteredmé-

nyek. 

Képek alapján véleményalkotás, rokon-

szerv, ellenszenv külső jegyek alapján. 

Szavak és tettek között különbséget kell 

tudni tenni! 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Vitakultúra. 

Vita. 

Kritika – kritizálás. 

Bántó megjegyzések, 

reagálás bántó megjegy-

zésekre. 

Bántó kritika, segítő kriti-

ka felismerése, és a 

bántó kritika tompítása. 

Agresszív viselkedés – 

reagálás agresszióra. 

Tettlegesség, szóbeli 

bántás, érzelmi zsarolás 

(ismerőssel, idegennel 

szemben). 

A viták rendezése szó-

ban, külső segítséggel, 

ha kell. 

A személyes jogok tuda-

tosítása (igények meg-

nevezése, egyenlő elbá-

nás, magánélet, állás-

pont megváltoztatása, 

 

 

3. Egyszerű élethelyzetek és az ag-

resszió kezelése 

Fejlessze kompromisszumkészségét. 

 

 

Viselje el a kritikát. 

Fogalmazzon meg kritikát. 

 

Utasítsa el az agresszív viselkedést.  

A nézeteltérést minél előbb kulturál-

tan rendezze. 

 

Legyen tisztában jogaival, és tartsa 

tiszteletben mások jogait is. 

 

Mérlegelés után nyugodtan elutasít-

ható a nem teljesíthető kérés. 

Vitafórum a közösséget érintő témáról (pl. 

hova menjünk kirándulni, melyik filmet 

nézzük meg közösen, milyen jelmezt ké-

szítsünk farsangra), érvek, ellenérvek, 

közös álláspont, indoklás, a határozat 

elfogadása. 

Képeken ismeretlenek öltözködésének, 

hajviseletének kritizálása. Udvarias és 

udvariatlan (bántó) kritika. Egy vállalkozó 

osztálytárs kritizálása, az érintett beszá-

mol a kritika nyomán keletkezett érzései-

ről (mit éreztél, rosszul esett, igaznak 

érezted stb.), újabb vállalkozó kritizálása. 

Helyzetgyakorlatok, videofilmek részletei 

agresszivitás felismerésére és kezelésére 

(passzív agresszió: nem nyíltan támad, 

nem tud védekezni, a tapintatlanság is 

agresszió!). 

Személyes jogok és mások jogainak 

egymás mellé állítása. 

Szituációs gyakorlatok egyszerű kérések 

elutasítása: pl. add kölcsön a könyvedet, 

segíts felemelni nehéz tárgyat, nehéz 

kérések elutasítása: itallal, kábítószerrel 

kínálnak, pénzt kérnek, aláírást kérnek. 
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kérdéseket feltenni stb.). 

Hogyan mondj nemet? 

Mérlegelés, kérés eluta-

sítása udvarias formá-

ban. 

 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását  

    

a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 9-10 

Heti óraszám 3 

Éves óraszám 108 

 

 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 9-10 

1. Az emberi test 23 



  

1464 

2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 35 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 30 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 20 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Empátia. 

Az emberi test változásai 

az idő múlásával (méhen 

belüli élet a születésig, 

életkorszakok szerinti 

változások újszülött-, 

csecsemő-, kisgyermek-, 

kamaszkor, fiatal felnőtt, 

időskor). 

Betegségek (gyermekko-

ri fertőző betegségek, 

szervi betegségek, pl. 

vérnyomás, gyomorbe-

tegség, cukorbetegség 

stb.). 

Orvosi ellátás rendszere. 

Körzeti – szakorvosi – 

kórházi betegellátás. 

Gyógyszerek szerepe. A 

gyógyszerek haszna és 

veszélyei. 

Az öngyógyszerezés 

elkerülése. 

Gyógyszerek tárolása. 

Balesetvédelem – bal-

esetek elkerülése – te-

endők balesetek esetén. 

Elsősegélynyújtás. Seb-

kötözés. 

Orvosi ügyelet, mentőko-

csi. 

 

 

1. Az emberi test 

Az állandó változás tudomásul véte-

le. 

 

A szükséges odafordulás, segítség-

nyújtás természetes és kötelessé-

günk. 

 

A betegséggel szembeni félelem 

leküzdése. 

 

Az orvosi beavatkozással szembeni 

félelem leküzdése. Bizalommal for-

duljon orvosához. 

 

A gyógyszereket csak az orvosi és 

gyógyszerészi utasításnak megfele-

lően szabad bevenni (mennyiségi és 

időbeli utasítások). 

 

Ismerje a balesetveszélyes helyzete-

ket, és tudatosan kerülje azokat. 

Képek és makettek a fejlődési folyamat-

ról, a magzati lét megvitatása, az élet 

fontosságának megértése. 

A különböző életkori szakaszok jellemzői, 

a sebezhetőség és segítségre szorulás 

hangsúlyozása, pl. csecsemő: tehetetlen, 

táplálásra, állandó törődésre szorul; isko-

láskor: tanulás, edzett test, fokozódó ter-

helés; felnőttkor: munkabírás, gondosko-

dás a családról és önmagáról; öregkor: 

ellátást, törődést igényel. 

A tanult ismeretek rendszerezése. Köny-

vek, szórólapok a betegségekről.  

Tünetek megbeszélése, emlékek felidé-

zése saját betegségről.  

Orvosi rendelőkben tanulmányi séta, esz-

közök megtekintése, kipróbálása (vér-

nyomásmérés, vércukorvizsgálat, tüdő-

szűrés stb.). 

A gyógyszerek szedéséről pontos ismere-

tek a használati és orvosi utasítások meg-

tartásának fontossága.  

Munkahelyi, játszótéri, háztartási és köz-

lekedési balesetek bemutatása, példák 

saját tapasztalatból, ill. filmek.  

Szerepjáték (baleset, telefonálás, teendők 

baleset esetén). 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Az egészséges táp-

lálkozás elősegíti a testi 

egészséget. 

A táplálkozás és a moz-

gáskultúra hatása az 

egészségre. 

 

Táplálkozás – zöldség- 

és gyümölcsfogyasztás 

 

Táplálkozás – tejtermé-

kek. 

 

Táplálkozás – húsfo-

gyasztás. 

 

Táplálkozás - édessé-

gek. 

Elhízás – diéta. Test-

edzés. 

 

Élelmiszerekben lévő 

tartósítószer. 

 

Egészségünkre veszé-

lyes anyagok. 

 

 

 

2. Egészségmegőrzés – Egészséges 

életmód 

Jellemezze magát és csoporttársait 

testalkat szempontjából, foglalja 

össze táplálkozással kapcsolatos 

teendőit. 

 

Ismerje az egészséges ételeket. 

 

Irányítással állítson össze a korosz-

tályának megfelelő, tápláló, 

egészséges heti étrendet (reggeli, 

ebéd, vacsora). 

 

 

Tudja, hogy vannak szervezetünkre 

veszélyes anyagok, ezek fogyasztá-

sát kerülje. 

Külső megjelenés szerint (ideális alkat, 

kövér, beteg, sovány), életmód szerint 

(kirándul, sportol, heverészik stb.) képek 

válogatása, csoportosítása  

Látogatás csarnokban, piacon. Gyümölcs, 

zöldség csoportosítása a vitamin, hasz-

nos tápanyagtartalom és felhasználási 

módok alapján. 

Tejtermékek felismerése és megnevezé-

se gyakorlatban az árusító helyen. Fel-

használási módok, a fogyasztás előnyei, 

a termékekben lévő pozitív tartalom miatt. 

Húsáruk felsorolása (miből készül, hús-

feldolgozás, konyhai elkészítés).  

A különböző húsféleségekre jellemző 

tulajdonságok (csirkehús – könnyű, nem 

hizlal, zsíros sertéshús – vigyázni kell, 

mert túlzott fogyasztása káros az egész-

ségre stb.) csoportosítása. Szavatosság, 

elkészítési módok. Kedvenc ételek. 

Beszélgetés az édességek fajtáiról, elő-

nyeikről, hátrányaikról. (fogszuvasodás, 

hízás stb.). 

Beszélgetés az elhízásról, gyomorrontás-

ról. 

Beszélgetés a tartósítószerről, mint ve-

szélyforrásról. Tartósítószer-allergia. 

Beszélgetés az alkoholról, dohányzásról, 

túlzott gyógyszerfogyasztásról, kábítósze-

rekről 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Az élő természet 

védelemre szorul. 

Az élő természetről tanult 

ismeretek rendszerezé-

se. 

Összefüggések felisme-

rése, következtetések 

levonása. 

 

A környezet és az élőlé-

nyek egymásra gyakorolt 

hatása. 

 

Tápláléklánc. 

 

Az ember környezetre 

gyakorolt hatása. 

 

Környezetvédelem. 

Védett környezet. Nem-

zeti parkok. 

Környezetvédő progra-

mok. 

 

Növények és állatok 

tartásának szabályai. 

 

 

 

3. Élő természet – Élőlények és kör-

nyezetük 

Legyenek ismeretei a természet 

sokszínűségéről. 

 

Óvja a természetet, a növényeket és 

az állatvilágot. 

 

 

Változatos táplálkozás szükségessé-

gének megértése. 

 

Érezzen felelősséget a gondozására 

bízott növényekért és állatokért. 

Adott szempontok szerinti csoportosítá-

sok, képrendezések, tablók készítése. 

Feladatlapok megoldása. 

 

Albumok, térképek, filmek megtekintése, 

a látottak megbeszélése, következtetések 

levonása. 

 

Anyaggyűjtés, beszélgetés. 

 

 

Képes „tápláléklánc” összeállítása. 

 

Tanulmányi kirándulás állatkertbe, botani-

kus kertbe, vadas parkba. 

 

Tanulmányi séták (állatkert, erdő, park, 

kertészet, állatkereskedés stb.). 

Képes albumok, prospektusok. 

Rajzok, festmények és egyéb alkotás 

élmények alapján. 

Rajzos és írásos „élménybeszámoló” 

készítése. 

 

Személyes beszámolók a házi kedvencek 

tartásáról 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

A víz. 

 

A tűz. 

 

Természeti katasztrófák. 

 

Küzdelem a természet 

erői ellen. 

 

Tiszta víz (ivóvíz – 

szennyezett víz). 

Tiszta levegő (légszeny-

nyezők – megelőzés). 

 

 

Tiszta környezetünk. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

- veszélyes hulladékok. 

Hulladék újrahasznosítás 

 

4. Élettelen környezet – környezeti 

ártalmak 

Alapszinten ismerje a víz szerepét a 

háztartásokban és az élet egyéb 

területein. 

Tudja elmondani a víz éltető és rom-

boló hatásait. 

Tudja elmondani, hogy milyen szabá-

lyokat kell betartani a háztartásban 

keletkező tűz megelőzésére. 

Tudja, hogy vannak elemi csapások, 

amikkel szemben tehetetlen az em-

ber, és vannak olyanok, aminek saját 

maga az okozója. 

Ismerje az iható és nem iható vízre 

vonatkozó feliratokat, ábrázolásokat. 

Tanuljon meg szellőztetni. Ismerjen 

levegőzésre alkalmas helyeket lakó-

helyén, ill. a közelben lévő kirándu-

lóhelyeket. 

Tanuljon meg tisztaságot, rendet 

tartani. 

Tudjon a szelektív hulladékgyűjtésről 

és annak fontosságáról. 

Beszélgetés képek alapján a víz szerepé-

ről, veszélyeiről életünkben. (Körforgás – 

rajzos feladatlap kitöltése.) 

Felolvasás vagy beszélgetés kapcsán a 

tűz kultúrtörténeti vonatkozásainak meg-

hallgatása. 

Tankönyv képeinek értelmezése. 

Beszélgetés a természeti és az ember 

által okozott katasztrófákról. 

A tankönyv képeinek értelmezése. 

Biztonsági intézkedések a természeti 

katasztrófák elkerülése érdekében. 

Beszélgetés, tabló készítése a víz, a le-

vegő tisztán tartásáról, a szennyezés 

káros hatásairól. 

Beszélgetés a környezetünk tisztábbá 

tételéről. Gyakorlati megfigyelés az isko-

lában. Szemétszedés. 

Példák ismertetése az újra felhasznált 

hulladék feldolgozására. Képek, termékek 

gyűjtése. 

 

20 



  

1475 

Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő  

alakítása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 

   A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az 

ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, he-

lyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges tájékoztatással., P.A.C. mérőeszközös méréssel. 
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ÁBRÁZOLÁS-ALAKÍTÁS 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9-10 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 9-10 

1. Vizuális ábrázolás 25 

2. Komplex alakító tevékenységek 20 

3. Népünk művészete 15 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 12 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Érzelmek megjele-

nése az alkotásokban. 

Festés. 

 

Rajzolás. 

 

 

 

 

 

 

1. Vizuális ábrázolás 

Önállóan használja a festés eszköze-

it. Képes legyen élményeit vizuálisan 

adekvát színhasználattal megörökí-

teni. Közös tevékenységben együtt-

működni. 

 

 

Önállóan használja a rajzolás eszkö-

zeit. Megfigyeléseit igyekezzen visz-

szaadni rajzos formában. 

Törekedjen a valósághű ábrázolásra. 

Illusztrációkészítésnél megfigyelhető 

legyen a szöveg, és a kép közötti 

összefüggés. 

Festés zenére. Szabadon – a hangok és 

színek kifejezőerejének hangsúlyozásá-

val. (Nagyméretű papíron.) 

Ünnepi dekoráció közös elkészítése. 

Saját élmények megörökítése. 

 

A látható valóság rajzolásának tökéletesí-

tése, rajzolás modell után: 

gyümölcsök, virágok, 

tájábrázolások, 

portré (fej), 

emberalak, 

mozdulatok pontos megfigyelése és leraj-

zolása 

Illusztrációkészítés irodalmi alkotásokhoz. 

 

 

 

 

 

25 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Önálló alkotás 

Anyagvizsgálat. 

 

 

 

 

 

Tárgyak készítése. 

 

 

 

 

2. Komplex alakító tevékenységek 

Irányítással ismerje fel a különböző 

anyagfajtákat. 

Ismerje jellemző tulajdonságaikat. 

 

 

 

Irányítással készítse el a különböző 

tárgyakat. 

Anyagok válogatása anyagfajták és hasz-

nálhatóság szerint. 

Szárított növény festése mártással, ebből 

ikebana készítése háncs, kéreg felhasz-

nálásával (asztaldísz, kép). Ünnepi asz-

taldekoráció készítése: gyertyatartó, váza, 

szalvétatartó agyagból. 

Díszszalvéta pecsételéssel, nyomdázás-

sal. 

Díszterítőfestés sablonnal vagy nyomó-

mintával. 

Edényalátét-készítés: festett csempe. 

Poháralátét-készítés: vágás, ragasztás 

vagy festés. 

Papírhajtogatás: díszboríték. 

Papírkompozíció: üdvözlő kártya. 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: A hagyományok 

megismerése. 

Népművészeti alkotások 

szemlélése 

 

Ismerkedés népszokása-

inkkal 

(szüreti bál, aratással 

kapcsolatos szokások, 

vásárok, esküvők stb.). 

 

3. Népünk művészete 

Hímzés, faragás, fazekasság, szö-

vés, fonás, mézeskalács, 

bőrmívesség. 

 

 

 

Népszokásainkkal kapcsolatos fo-

galmak. 

Népművészeti gyűjtemények és albumok 

megtekintése. 

Alkotók megfigyelése munka közben. 

(Alkalomhoz kötődött kirakodó vásár meg-

látogatása, élmények megbeszélése.) 

Nevezetes ünnepek „Jeles napok”, 

jellegzetes magyar népszokásokkal kap-

csolatos tárgyak, ábrázolások gyűjtése, 

készítése. 

 

 

15 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: A művek mondaniva-

lójának megkeresése. 

Művészeti alkotások 

megtekintése. 

Az ábrázolt személyek, 

események, érzelmek 

„felfedezése” a művek-

ben. 

 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotá-

sokról 

Irányítással szemléljen művészeti 

alkotásokat. 

Múzeumlátogatás. 

Albumok, kiadványok szemlélése. 

Művészek megfigyelése alkotás közben 

(pl. műterem-látogatás, utcai művészek 

megfigyelése munka közben). 

 

12 

A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi művészeti területen. 

   A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a domborúrajz elsajátítását jelenti 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, he-

lyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés:  Folyamatos szóbeli, Tanév végén szöveges tájékoztatás, évente P.A.C. mérőeszközös mérés. 
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Ének-zene 

 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9-10 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 9-10 

1. Népdalok – Ünnepkörök dalai 32 

2. Ritmus- és hallásfejlesztés  20 

3. Zenehallgatás  20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos szöveg- és 

dallamtudás. 

Magyar dalok. 

 

Más népek dalai. 

 

Családi, egyházi, társa-

dalmi ünnepek dalai. 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

 

1. Népdalok – Ünnepkörök dalai 

Legyen együttműködő a daltanulás-

ban. 

 

 

Tudjon a megfelelő ünnepen dalt 

előadni. 

 

 

Ismerje nemzeti ünnepeinket, 

ismerje fel és énekelje a Himnuszt, a 

Szózatot, a toborzó dalokat, 

érezze az ünnep jelentőségét. 

Dalok tanulása. 

 

Daltanulás. 

 

 

Jeles ünnepekről dalok megtanulása. 

 

 

Nemzeti ünnepekről megemlékezés, 

Himnusz, Szózat, toborzók éneklése 

 

32 

 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Megosztott figyelem 

Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

 

Tempóérzékeltető gya-

korlatok. 

 

Ritmushangszerek hasz-

nálata. 

 

Hang-és hallásfejlesztés. 

 

Táncok eltérő zenére 

 

2. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Tudjon képességeihez mérten pon-

tosan, szépen énekelni. 

Tudjon dallamosan, helyes ritmusban 

énekelni. 

Kísérje az ismert dalok dallamát 

ritmushangszerrel. 

Tudjon pontosan, szépen, átélten, 

kifejezően énekelni. 

Vegyen részt a táncban, utánozza a 

lépéseket. 

Ritmus alapján dal felismerése. 

 

Dallam és tempó követése. 

 

Ritmushangszerek megszólaltatása, 

megkülönböztetése. 

Dalok összekapcsolása dal, szöveg, ze-

ne, ritmus szerint. 

Diszkótánc, régi korok táncai, pl. keringő, 

csárdás. 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Zene és képzelet 

összekapcsolása 

Közismert komolyzenei 

részletek meghallgatása 

(pl. Egy kiállítás képei; 

Örömóda; Passió; Péter 

és a farkas). 

 

Tánczene hallgatása. 

Dallamok, dallamrészle-

tek felismerése. 

 

Zenés darabok megis-

merése (Macskák; A 

dzsungel könyve; István, 

a király; János vitéz stb.). 

 

3. Zenehallgatás 

Ismerje fel a már tanult dallamokat. 

 

Ismerje fel a különböző feldolgozá-

sokban az azonosságot. 

 

Ismerje fel a dallamrészleteket 

A zene hatásának megbeszélése: 

Te mire gondoltál? 

Miről szól ez a zenedarab? (szomorú?, 

vidám?, ünnepélyes?). 

Milyen hangszereket hallasz? 

Hány zenész muzsikál szerinted? 

 

Tánczene hallgatása különböző feldolgo-

zásban. 

Dalok, dallamok hallgatása. 

 

A darabok megtekintése, történetének 

megismerése, szereplők, jellemző dalla-

mok a műből. 

Dalrészletek és darabok, ill. szereplők 

csoportosítása. 

 

20 
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A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi  

művészeti területen. 

   A rajz és vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó tanulók esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, 

makett, agyagozás stb.) helyeződik. A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges  

differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

. 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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A víz. 

 

A tűz. 

 

Természeti katasztrófák. 

 

Küzdelem a természet 

erői ellen. 

 

Tiszta víz (ivóvíz – 

szennyezett víz). 

Tiszta levegő (légszeny-

nyezők – megelőzés). 

 

 

Tiszta környezetünk. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

- veszélyes hulladékok. 

Hulladék újrahasznosítás 

 

4. Élettelen környezet – környezeti 

ártalmak 

Alapszinten ismerje a víz szerepét a 

háztartásokban és az élet egyéb 

területein. 

Tudja elmondani a víz éltető és rom-

boló hatásait. 

Tudja elmondani, hogy milyen szabá-

lyokat kell betartani a háztartásban 

keletkező tűz megelőzésére. 

Tudja, hogy vannak elemi csapások, 

amikkel szemben tehetetlen az em-

ber, és vannak olyanok, aminek saját 

maga az okozója. 

Ismerje az iható és nem iható vízre 

vonatkozó feliratokat, ábrázolásokat. 

Tanuljon meg szellőztetni. Ismerjen 

levegőzésre alkalmas helyeket lakó-

helyén, ill. a közelben lévő kirándu-

lóhelyeket. 

Tanuljon meg tisztaságot, rendet 

tartani. 

Tudjon a szelektív hulladékgyűjtésről 

és annak fontosságáról. 

Beszélgetés képek alapján a víz szerepé-

ről, veszélyeiről életünkben. (Körforgás – 

rajzos feladatlap kitöltése.) 

Felolvasás vagy beszélgetés kapcsán a 

tűz kultúrtörténeti vonatkozásainak meg-

hallgatása. 

Tankönyv képeinek értelmezése. 

Beszélgetés a természeti és az ember 

által okozott katasztrófákról. 

A tankönyv képeinek értelmezése. 

Biztonsági intézkedések a természeti 

katasztrófák elkerülése érdekében. 

Beszélgetés, tabló készítése a víz, a le-

vegő tisztán tartásáról, a szennyezés 

káros hatásairól. 

Beszélgetés a környezetünk tisztábbá 

tételéről. Gyakorlati megfigyelés az isko-

lában. Szemétszedés. 

Példák ismertetése az újra felhasznált 

hulladék feldolgozására. Képek, termékek 

gyűjtése. 

 

20 
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Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő  

alakítása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 

   A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az 

ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, he-

lyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Tanév végén érdemjeggyel, félévente szöveges tájékoztatással., P.A.C. mérőeszközös méréssel. 
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Készségfejlesztő iskola közismereti kerettanterve, óraterve  

 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 9-10. évfolya-

mának közismereti helyi tanterve 

Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 

A nevelés – oktatás - 

 9 – 10. évfolyam  

    

fejlesztés területei Tantárgy    

  

9. évfolyam 10. évfolyam 

2 tanéves 

  

óraszám     

     

Anyanyelv és 

Kommunikáció 5 5 

 

kommunikáció 360    

     

 

Számolás-mérés 5 5 

360 

  

     

 

Társadalmi ismeretek 1 1 

72 

  

     

Társadalmi környezet Etika 

1 1 

72 

   

     

 Osztályfőnöki óra 

1 1 

72 

   

     

 

Életvitel és gyakorlat 4 4 

288 

Életvitel és gyakorlati 

 

    

ismeretek 

Gyakorlati képzés   144 
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 előkészítése 2 2  

     

 Környezet- és   144 

Természeti környezet egészségvédelem 2 2  

     

 Ének-zene 

1,5 2 

126 

   

Művészetek 

    

Ábrázolás-alakítás 

2 2 

144  

   

     

Informatika Információs eszközök 2 2 144 
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  használata    

      

Testnevelés  Testnevelés 5 5 360 

      

  Szabad időkeret (SZT - Társa-

dalmi ismeretek 

SZT - Környezet és egészség-

védelem 

SZT - Ábrázolás-alakítás) 3,5 4 

270 

   

      

 Összesen 

35 36 

2556 
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TÉMAKÖR 

 

 

KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉS 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

Anyanyelv. Beszédfejlesztés 

 

Fejlődjön fogalmi gondolkodása, analizáló-

szintetizáló, akarati, belátási, döntési képessége. 

Legyen képes beszédének formai és alaki össze-

hangolására. 

Tudjon rövid szövegről beszámolni szóban és írás-

ban. 

A kommunikációs helyzetekben tartsa be a normá-

kat, illemszabályokat. 

 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

Olvasás-írás 

 

 

3. Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése  

4. Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák 

Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztása, adaptált taneszközök 

(megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és módszert biztosítva az azokat megalapozó készségek, képes-

ségek fejlesztéséhez 
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  Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközi használatának kialakítása, Többlet idő biztosítása 

szükséges a       helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító hasz-

nálatának begyakorlására. 

 

Egyéni társalgás, Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés, Jelnyelv 

 

 A súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok 

tervezendők  

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS 

 

 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 

Képességeinek megfelelő mértékben végezzen 

műveleteket, fejlődjön becslési, önellenőrzési ké-

pessége. 

Egyre gyakorlottabban végezze a hosszúság és a 

tömeg mérését 

Ismerje az otthon és az iskola útvonalát, intézmé-

nyen belül önállóan közlekedjen. 

Ismerje meg a digitális kijelzésű órát, képességének 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Műveletek 

 

3. Mértékegységek, mérés, pénz 
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megfelelő mértékben használjon műsorújságot. 

 

A manipuláció akadályozottsága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető,  

hosszabb megalapozó szakaszt, kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése  

támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot.  

  A Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. speciális (adaptált) eszközöket kell használni  

             (speciális vonalzó, körző stb.); 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK 

 

1. Személyi adatok, önismeret, társas kapcsolatok Állam-

polgári ismeretek 

Ismerje fel és tanulja meg a fontosabb személyi 

adatait. 

Kulturált közlekedés és viselkedés. 

Vásárláskor aktív közreműködés. 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Reális elképzelés a jövőbeni életéről, lehetőségeiről. 

Tudjon segítséget kérni. 

Találjon elfoglaltságot magának, és ne unatkozzon. 

Ismerje és készüljön az ünnepekre. 

Vegye ki részét a környezetében előforduló munká-

ban 

 

3. Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek 

A szituációs gyakorlatok és a közlekedés tanítása során a sérülésnek megfelelően kell kiválasztani a segédeszközöket. 

  Lakóhelyismeret és Közlekedésre nevelés témaköröknél speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra és makett, – ám az ezeken tör-

ténő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A társadalmi kommunikációnál szükséges a hangzó beszédre való ösztönzés. 

  Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

ÉLETVITEL ÉS GONDOZÁSI ISMERETEK 
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1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 

Tudjon részt venni minden eddig megismert munka-

folyamatban. 

Használja szakszerűen a megismert eszközöket, 

háztartási gépeket. 

Egyéni szint alapján tudjon részt venni a vásárlás-

ban és a beszerzett anyagok tárolásában. 

Ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét. 

Ismerjen olyan kézműves tevékenységet, amivel 

szabadidejét hasznosan tölti, környezetét szépíti. 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Háztartás 

 

3. Gondozási feladatok 

 

4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

 

5. Piktogramok értelmezése 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását. 

  Speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási eszközök (pl. kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátí-

tása előkészíti a tanulókat az önálló életvitelre. 

 

 A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 
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Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

 

1. Az emberi test 

Egyéni szintjéhez mérten legyenek önálló egész-

ségügyi ismeretei, szükség esetén azokat alkalmaz-

za, vagy tudjon segítséget kérni. 

Vegye észre teste betegségre utaló jelzéseit, fordul-

jon orvoshoz, vagy kérjen segítséget. 

Ismerje meg a nemek közti különbségeket, vonzal-

mait illő módon fejezze ki. 

Legyen igénye az egészséges életmódra, a környe-

zetével való törődésre. 

Legyen fogalma az ember környezetalakító tevé-

kenységéről, a környezetvédelemről 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

 

 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 

 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 

Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő  

alakítása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 

 A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az 

ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 
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A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyet-

tesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

ÁBRÁZOLÁS-ALAKÍTÁS 

 

1. Vizuális ábrázolás 

Igyekezzen képességeihez mérten elsajátítani a 

különböző ábrázoló-alakító technikákat. 

Törekedjen adekvát eszközhasználatra. 

Ismerje meg az egyszerű vizuális jeleket. 

Csoportmunkában, munkamegosztásban vegyen 

részt 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Komplex alakító tevékenységek 

 

3. Népünk művészete 

 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 

A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi művészeti területen. 
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   A rajz és vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó tanulók esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, 

makett, agyagozás stb.) helyeződik. A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyet-

tesíteni az ismeretanyagot. 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

ÉNEK-ZENE 

 

 

1. Népdalok – Ünnepkörök dalai 

Képességeihez mérten bővüljön dalkincse. 

Helyesen társítsa a dalokat az ünnepekhez. 

Tudjon lassú és gyors között különbséget tenni, 

tempót tartani. 

Alakuljon ki kultúrája a zenehallgatáshoz. 

Ismerjen fel hallás után klasszikus zeneműveket, 

jellemző részleteiről 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Ritmus- és hallásfejlesztés  

 

3. Zenehallgatás  

A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi  

művészeti területen. 
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  Mozgásos ritmusgyakorlatoknál szükséges a megfelelő akadálymentesítés. Az akusztikus ingereket speciálisan a téri orientálódás fejlesztéséhez kell kiválasz-

tani. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges  

differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 

 

1. Számítógép-kezelés 

Tartsa be az eszközök használatakor a biztonsági 

előírásokat. 

Ismerje fel a különböző számítástechnikai és IN-

FORMÁCIÓS eszközök tartozékait. 

Tudja megmondani, hogy melyik eszközt mikor és 

hogyan kell használni.  

Alapszinten tudja kezelni a számítógépet, a telefont, 

a faxot, a fénymásolót, a magnetofont, a lemezját-

szót, a CD-DVD lejátszót és a (digitális) fényképe-

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Irodatechnika 

 

3. Dokumentumkészítés 

Játék programok 
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zőgépet 

Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. speciális egér, billentyűzetrács,  

könyök- és csuklótámasz stb.) 

  A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása hasznos 

képernyő adaptálása vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok alkalmazása szükséges. 

 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók 

és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

TESTNEVELÉS 

 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Saját testéhez képest tudjon a térben tájékozódni. 

Egyre hosszabb időtartamban végezzen izomerősítő 

gyakorlatokat. 

Figyeljen a helyes testtartásra. 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Gimnasztikai gyakorlatok 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 

4. Labdás gyakorlatok 
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5. Sportjátékok elemei 

Törekedjen mozgásának ütemét, dinamikáját szabá-

lyozni. 

 

A testnevelés órán való foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus (szomatopedagógus) 

 javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. A testnevelés óra alóli felmentése nem szükséges. 

 

   Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi  

fejlődési rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat 

 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

GYAKORLATI MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

1. A munka világa, pályaválasztás  Alakuljon ki a foglalkozást és a társakat nem zavaró 

viselkedése, a motivált feladatvégzés. 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C.  
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2. Tájékozódás a munkavégzés területeiről Tegyen szert tehetsége függvényében anyag és 

eszközismeretre, a gyakorlati alkalmazásban jártas-

ságra. 

Váljon alkalmassá társaival közös tevékenységre, 

feladatvégzésre. 

Ismerje fel azokat a személyeket, akikben megbíz-

hat, tudjon segítséget kérni 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

3. Fiatal felnőttek életvezetése. Munkatársi kapcsolatai 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását 

Az egyes témaköröknél speciális, a sérülésnek megfelelő segédeszközök alkalmazása szükséges. 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 
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1. Aktuális témák 

Tudjon a különféle élethelyzeteknek megfelelően 

kommunikálni. 

Fejlessze tovább a nyelvi ismereteit. 

Sajátítsa el a társalgási stílust (udvariasság, tole-

rancia és határai). 

Ismerje a napi aktuális eseményeket, arról tudjon 

beszámolni, véleményt alkotni a média alapján 

(következtetés, ítéletalkotás). 

 

 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűnmegelőzés, áldozattá válás 

megelőzése 

 

3. Egyszerű élethelyzetek és az agresszió kezelése 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását  

A témákhoz kapcsolódó szemléltető anyagok adaptálása szükséges. 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

 Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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Etika 

 

1. Egyén, közösség, társadalom  Ismerje a helyes viselkedés formáit, fordulatait. 

Legyen képes tisztázni és rendszerezni vonzalmait, 

kapcsolatait, és megnevezni 

azok típusát. 

Ismerje a külső és belső tulajdonságok körét, saját 

jó és rossz tulajdonságait 

Törekedjen a törvénytisztelő, türelmes magatartás-

ra, 

mások elfogadására. 

Saját értékeket felismerni, a pozitív tulajdonságokat 

erősíteni, 

véleményét kulturáltan megfogalmazni. 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

2. Önismeret. Testi és lelki egészség 

3. Az ítélőképesség, az erkölcsi- és az 

esztétikai érzék fejlesztése 

 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását 

Az egyes témaköröknél speciális, a sérülésnek megfelelő segédeszközök alkalmazása szükséges. 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 
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Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 5 

2 éves óraszám 360 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 44 

2. Olvasás-írás gyakorlása 50 

3. Médiaismeret. Nem verbális információk értelmezése 50 

 



  

1510 

 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Közösségi tulajdon 

fogalmának ismerete. 

 

Spontán beszélgetés. 

Gondolataink, érzelmeink 

kifejezése dramatikus 

gyakorlatokban. Bar-

kochba-játék. 

Könyvtárhasználat. 

 

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 

Folyamatosan, megfelelő szókinccsel 

beszélni. 

Beszédét rokon értelmű szavakkal 

színesíteni. 

Ismereteit és önállósága fokát bőví-

teni. 

A környező utcák térképén eligazod-

ni. 

Nevezetes épületeket (ország, fővá-

ros, saját település) felismerni 

és azok funkcióit ismerni. 

Saját lakását segítséggel leírni és 

lerajzolni. 

Tárgyakat ésszerűen elrendezni a 

lakásban. 

. Beszédtechnika javítása. Légző-, 

fújó-, szívógyakorlatok. 

Nyelvi kifejezésformák használata az 

olvasás, írás, beszéd során. 

Szókincsfejlesztés. 

Ismerkedni saját lakóhelyével, eligazodni 

a környező utcák 

térképén, felismerni a nevezetes épülete-

ket és funkcióit. 

Társalgásba bekapcsolódni, véleményét 

bátran elmondani. 

 

 

 

60 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Olvasható, pontos 

írás. 

Olvasástechnika fejlesz-

tése, az írásjeleknek 

megfelelő hangsúlyozás. 

Versek hangulatának 

megfigyeltetése (Szabó 

Lőrinc, Arany János 

stb.). 

Órarend leírása. 

Törd a fejed! 

Adott meghatározásból 

fogalom, élőlény vagy 

tárgy megnevezése. 

 

2. Olvasás-írás gyakorlása 

A tartalomnak megfelelő hangsúllyal 

tudjon olvasni. 

Tudjon verset mondani. 

A vers hangulatát tudja átérezni. 

Tudja az időpontokhoz a megfelelő 

tevékenységet hozzárendelni 

Próbálkozzon a helyes megoldás 

megtalálásával. 

Hangos és néma olvasás. 

Verstanulás és -mondás. 

Az adott időponthoz tevékenység írása 

Olvasás, gondolkodás, írás, magyarázat 

 

 

 

100 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Eligazodás a kör-

nyezet jelzései között. 

Filmnézés. 

Rádióműsor kiválasztása 

(vers, mese, riport). 

Információt adó jellegze-

tes műsorok: időjárás-

jelentés, közlekedési 

hírek. 

Az adott település térké-

pe. 

Budapest közlekedési 

térképe. 

A metróvonalak megke-

resése. 

 

3. Médiaismeret. Nem verbális infor-

mációk értelmezése 

Tudja a film történetét elmesélni és 

véleményezni. 

A tartalomnak megfelelően tudjon 

érzelmileg ráhangolódni a kiválasz-

tott műsorra. 

Tudja a megfelelő csatornát kiválasz-

tani és véleményt alkotni a hallottak-

ról. 

Ismerje és nevezze meg a helyi köz-

lekedési lehetőségeket 

(metróvonalakat, és ismerje tömeg-

közlekedési funkciójukat) 

Ismerjen fel és magyarázzon meg 

néhány szimbólumot. 

Ismerjen fel és értelmezzen néhány 

gyakrabban használt jelzést, feliratot. 

Moziban, élmények megbeszélése. 

Meghallgatása, tartalmának megbeszélé-

se. Riporter játék (kérdés, felelet adott 

témakörben). 

A műsor meghallgatása, beszámolás, 

véleményezés. 

Térkép nézegetése, olvasás, keresés, 

megnevezés. 

Megfigyelés, gyűjtés, magyarázat. 

Tanulmányi séta, adatgyűjtés, 

Munkafüzetek, tankönyvek jelzései 

 

 

 

64 
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A környezetünkben fel-

lelhető szimbolikus ábrá-

zolások (zászlók, Euró-

pai Unió). 

Közintézményekben 

található jelzések, felirat-

ok felismerése, értelme-

zése. 

Tanulmányok során 

használatos jelek, jelzé-

sek értelmezése és kö-

vetése. 

4.Társas kapcsolatok Képes legyen:Röviden, lényegre 

törően, jól artikuláltan telefonálni. 

Saját és mások viselkedését helye-

sen megítélni. 

Megbízható, őszinte kapcsolatokat 

kialakítani. 

Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 

Véleményt megfogalmazni, megvé-

deni és vállalni (külön 

figyelemmel a családon belüli- és a 

munkahelyi erőszak 

érzékelésére, elhárítására). 

 

Ismeretek 

Telefonálás (vonalas és mobil készü-

léken). 

Kapcsolatteremtési módok különbö-

ző szituációban (példák 

gyűjtése a mindennapok eseményei-

ből). 

Viselkedési helyzetek megoldása 

(példák gyűjtése és a 

megoldási javaslatok megbeszélé-

se). 

Az alkalomnak megfelelően viselkedni, a 

felnőtt felügyelet 

időleges megszüntetési körét bővíteni 

(kirándulás, 

klubfoglalkozás).  

Beilleszkedni és alkalmazkodni kisebb és 

nagyobb közösségekbe. 

100 
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Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kivá-

lasztása, adaptált taneszközök (megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és 

módszert biztosítva az azokat megalapozó készségek, képességek fejlesztéséhez 

 

  Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközi használatának kialakítá-

sa, Többlet idő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának megtanítására, az egyéni szükség-

let szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatának begyakorlására. 

 

Egyéni társalgás, Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés, Jelnyelv 

 

A súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok 

tervezendők  

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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SZÁMOLÁS-MÉRÉS 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyam 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 5 

2 éves óraszám 360 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 80 

2. Műveletek  104 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 140 



  

1517 

 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Otthonosság érzése. 

 

Tájékozódás a közvetlen 

környezetben. 

Lakóhelyismeret. 

Alapvető földrajzi 

ismeretek. 

Az óra. 

Napirend, heti beosztás. 

Év, évszakok, hónapok. 

Történelmi időszakok. 

 

 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 

Értse meg az arány fogalmát. 

Észlelje, javítsa az aránytalanságo-

kat. 

Ismerje fel a térkép és a valóság 

összefüggéseit. 

Legyen alapvető földrajzi jártassága, 

érdeklődő hozzáállása.  

Használja helyesen a különböző 

időegységeket a spontán beszéd-

ben. 

Alakuljon ki kompetenciája a környe-

zetében zajló 

eseményekben. 

Alakuljon ki felelősségtudat, odafi-

gyelés a környezetre. 

Becsülje történelmünk nagy alakjait. 

Otthonosan és felelősségteljesen 

mozogni az iskola és otthona 

környékén. 

Ismerni az otthon - iskola útvonalát, 

eligazodni a környező 

utcákban. 

Alapvető térképismereteit (égtájak, 

földrészek és néhány 

ország megmutatása) bővíteni. 

Eligazodni Magyarország térképén. 

Megérteni az időbeliség, és az idő-

tartamok közti 

nagyságrendbeli különbségeket. 

A térbeli, időbeli tájékozódást fejleszteni. 

Helyesen értelmezni a mindennapi élet-

ben használt földrajzi 

kifejezéseket, és spontán beszédben 

helyesen használni a 

tanultakat. 

 

 

80 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos tájékozódás 

sorszámok segítségével. 

Műveletek gyakorlása. 

Számok a környezetben. 

Szöveges feladatok. 

Törtekkel kapcsolatos 

fogalmak és kifejezések. 

 

2. Műveletek 

Ugyanazon feladat kétféle megoldá-

sa. 

Telefonkönyv adatai, telefonszámok 

kiolvasása 

különböző csoportosításokban. 

Különböző kifejezések a mennyisé-

gek megváltoztatására. 

Egész, fél, negyed, másfél, tized stb. 

Megbecsülni, kiszámítani és ellen-

őrizni a műveletek 

eredményét. 

Felismerni az ellentétes műveletek 

összefüggéseit. 

Felismerni a számok nagyságrendjét, 

alaki, - és helyi értékek 

különbségét megérteni. 

Egyéni képességek szerint elolvasni 

a számokat és reálisan 

megkülönböztetni nagyságrendjüket. 

A feladatot logikusan átgondolni és a 

megfelelő művelet 

kiválasztani. 

Helyesen megfogalmazni a választ a 

szöveges feladatban 

feltett kérdésre. 

Képességeinek megfelelő mértékben 

elvégezni a műveleteket, 

becslési, önellenőrzési képességét fej-

leszteni. 

A feladat megoldását megtervezni, és 

helyesen kiszámolni. 

 

104 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: A pénznemek biztos 

felismerése. 

 

Mérési gyakorlatok. 

A pénz. 

 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 

Fejlesztési feladat  

Kiválasztani és helyesen alkalmazni 

a megfelelő mérőeszközt, 

 pontosan mérni.  

A pénz gondos kezelését, megőrzé-

sének módját ismerni. 

Differenciálni a szükséges és a lu-

xuscikkeket. 

   

Ismeretek  

Mérési gyakorlatok, mértékegységek, 

mérések. 

A pénz, pénzkezelés, banki ismere-

tek. 

1.  A pénzzel kapcsolatos felelős gondol-

kodást kialakítani. 

2.  Takarékosság szükségességét megér-

teni, elfogadni. 

140 
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A manipuláció akadályozottsága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető,  

hosszabb megalapozó szakaszt, kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése  

támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot.  

  A Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. speciális (adaptált) eszközöket kell használni  

(speciális vonalzó, körző stb.); 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés. 
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ÉLETVITEL ÉS GONDOZÁSI ISMERETEK 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 4 

2 éves óraszám 288 

 

A tantárgy feldolgozására javasolt időkeret 

Témakör/Évfolyam  

1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 50 

2. Háztartás 90 

3. Gondozási feladatok 40 

4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 50 

5. Piktogramok értelmezése  30 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

ciák: Kulturált szabadidő-

eltöltés. 

 

Önkiszolgálás. Tisztálko-

dás, testápolás. 

 

Öltözködés. 

A személyiségnek meg-

felelő öltözködési stílus 

kialakítása. 

Divatos és célszerű öl-

tözködés. 

Saját ruhanemű gondo-

zása, 

ruhajavítás. 

Baráti találkozó, randevú, 

közös program lebonyolí-

tása. 

Öltözködés, viselkedés, 

pontos megérkezés és 

hazaindulás 

 

 

1. Személyes szükséglettel kapcsola-

tos teendők  

Fejlesztési feladat  

1. Testápolás.  

2. Egyszerű esetben önmagát 

ellátni. 

3. Reális, megvalósítható 

igényt kialakítani az öltözködéssel 

 kapcsolatban.  

4. Tudni, hogy az ápolt, jó meg-

jelenésért mit kell tennie. 

5. Irányítással előkészíteni a 

mosást, ismerni a mosószerek 

 hatásait, az öblítés fázisait. 

6. Alkalmazni a nagytakarítás 

műveleteit. 

7. Kultúrtörténeti ismeretét fej-

leszteni. 

Ismeretek  

1. Önkiszolgálás, testápolás, 

öltözködés fázisai, eszközei. 

2. Jó megjelenés, ápoltság. 

3. Ruhaválogatás az évszaknak 

megfelelően. 

4. Divat, a divat változásai. 

5. Saját ruhanemű gondozása, 

ruhajavítás. 

6. Irányítással a mosás előké-

szítése, mosóporok hatása, öblítés 

 fázisai (zokni, zsebkendő, 

fehérnemű). 

1.  Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért 

mit kell tennie. 

2.  Egyszerű esetben önmagát ellátni. 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

ciák: Szervezőkészség. 

Személyes környezete 

gondozása. Tanterem, 

munkaterület, otthoni 

helyiségek. 

Tágabb környezet kímé-

lése, gondozása: játszó-

tér, parkoló, udvar, kert, 

erkélyláda stb. szép, 

tiszta környezet. 

Szemetelés elkerülése, 

szelektív hulladékgyűj-

tés, parkok megkímélé-

se. 

Étkezési kultúra (terítés, 

tálalás). Alkalmi, és álta-

lános alkalmakra. 

Vendégvárás. Vendéglá-

tás: lakásban – szabad 

téren (kertben, parkban), 

(lakás előkészítése, kíná-

lás, italok, ételek megfe-

lelő mennyiségben, nem 

túlzott mértékben).  

A vendégek szórakozta-

tása, a lakók figyelembe-

vétele. 

Vendégségbe menni 

(öltözék, pontosság, 

figyelmesség, virág, kis 

ajándék a házigazdának, 

a látogatás tartama). 

 

 

2. Háztartás 

Törekedni a balesetek-megelőzésére 

Kiválasztani a munkának megfelelő 

eszközöket és gépeket. 

Önállóan teríteni, mosogatni, töröl-

getni, rendet rakni, a 

használt készülékek funkcióját és 

használatát ismerni. 

Adott munkát kitartóan végezni. 

Ruhaneműit kíméletesen használni 

és gondozni. 

Szabadidejét hasznosan eltölteni, az 

elkészült munkadarabnak 

örülni. 

1.  Balesetvédelmi ismeretek, és a 

balesetek megelőzése. 

2.  Konyhai munkák: 

 Fürdőszoba és toalett tisz-

tántartása és rendeltetésszerű hasz-

nálata. 

 

 Háztartási munkák: 

 Textilmunkák. 

Kiválasztani és használni a munkának 

megfelelő eszközöket és 

gépeket. 

Munkát kitartóan végezni. 

 

 

90 
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 Gondozási feladatok Családjában beteget ápolni köny-

nyebb betegség esetén. 

Cselekvéssorokat ismerni (elmonda-

ni), melyek a betegápolás 

során előfordulnak. 

Félelmét leküzdeni. 

A csecsemők ápolását, gondozását 

megtanulni. 

Az elemi segítségnyújtás módjait 

ismerni. 

  

Ismeretek  

Teendők beteglátogatás során a 

kórházban, betegszobában, 

otthon.  

Csecsemőápolási ismeretek (foko-

zott figyelem, az utasítások 

betartása).  

Idősgondozással kapcsolatos felada-

tok. 

Teendők hirtelen rosszullét esetén 

(hányás, ájulás, vérzés, 

epilepsziás roham). 

Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni. 40 
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Fejlesztendő kompeten-

ciák: Szervezőkészség 

Vásárlás megtervezése. 

Szükséges árucikkek, 

mennyiségek (tároló 

kapacitás felmérése), 

rendelkezésre álló pénz 

összege (árak). 

A vásárlás lebonyolítása, 

az árucikkek megvizsgá-

lása áruk, minőségük, 

tartósságuk stb. alapján. 

Az árucikk blokkjának 

megőrzése, jótállási jegy, 

garancialevél, az áruk 

cseréje, ha szükséges. 

 

 

4. Vásárlás – Fogyasztóvédelem 

Körültekintően vásárolni. 

Egyéni szint alapján egy vagy né-

hány dolgot önállóan 

vásárolni. 

 

Ismeretek 

A konyhai tevékenységekhez szük-

séges áruk megvásárlása, 

fokozódó önállósággal. 

Vásárlás közben figyelembe veendő 

szempontok tudatosítása. 

Szavatosság az árucikkeken, eltart-

hatóság módja. 

Eltérő árucikkek vásárlása. 

A vásárlás megtervezése, üzlet kivá-

lasztása. 

Viselkedési formák alkalmazása, 

közlekedés. 

Vásárlásokat megtervezni a vágyak és a 

lehetőségek 

mérlegelésével. 

A fizetéssel kapcsolatos ismeretek bőví-

tése. 

Szavatosság fogalmának értelmezése. 

Személyre szóló ajándékot készíteni (al-

kalom szerinti 

csomagolás, átadás). 

 

 

50 
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5. Piktogramok értelmezése 

Jelzéseket és az azokban rejlő in-

formációkat felismerni. 

Figyelembe venni minél több ismert 

jelzést. 

Ismeretlen jelzésre rákérdezni, an-

nak jelentését megismerni. 

A jelzéseket megfelelően csoportosí-

tani. 

  

Ismeretek  

Élelmiszereken található jelek. 

Tisztítószereken található jelek. 

Ruhaneműkön található jelzések. 

Tartós fogyasztási cikkeken található 

jelzések értelmezése (pl. 

szállítás módja, üzembe helyezés). 

A környezetben megtalálható rajzos 

utasítások és rövid 

feliratok értelmezése (utcai tájékozta-

tó jelzések, postai, 

Árucikkek jelzéseit összegyűjteni, értel-

mezni. A piktogramok 

jelzéseit megérteni, és tudatosítani, hogy 

az egészség megőrzése 

érdekében szükséges figyelembe venni 

(szavatosság, összetétel) 

azokat. 

30 
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Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását. 

  Speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási eszközök (pl. kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátí-

tása előkészíti a tanulókat az önálló életvitelre. 

 

a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

 

 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 2 

2 éves óraszám 144 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Számítógép-kezelés 20 

2. Irodatechnika 30 

3. Dokumentumkészítés 40 

4. Játékprogramok 40 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Emlékezőképesség 

(ismeretmegőrzés). 

 

A billentyűzet kezelése 

egyre nagyobb bizton-

sággal. 

A munkák elmentése és 

behívása (a pedagógus 

segítségével). 

 

A munkához szükséges 

tevékenységek megtanu-

lása és egyre biztosabb 

elvégzése: Igazítás (sor-

kizárás, behúzás stb.). 

 

Dokumentum kinyomta-

tása. 

 

 

Multimédiás eszközök 

használata segítséggel 

(CD, hangszóró stb.). 

Képnéző program hasz-

nálata. 

 

 

1. Számítógép-kezelés 

A számítógépet és a megismert esz-

közöket fokozódó önállósággal 

kezelni. 

A számítógép képernyőjén leggyak-

rabban megjelenő jeleket és a 

rendszeresen használt szakkifejezé-

seket, rövidítéseket ismerni. 

Kapcsolódni az internetre (segítség-

gel), tartalmakat keresni. 

A felállított szabályokat tiszteletben 

tartani. 

Az egészséget kímélve használni a 

számítógépet. 

 

Ismeretek 

A meglévő ismeretek rendszerezése 

és bővítése aktuális 

problémákkal. 

Rendszeresen használt szakkifeje-

zések, rövidítések. 

Hálózatra kapcsolódás (iskolai háló-

zat – internet). 

Közösségi oldalak használata. 

Levelezés. 

A számítógép használathoz kapcsolódó 

erkölcsi és jogi szabályozókat 

szintjének megfelelő mélységben ismerni 

és alkalmazni. 

 

 

20 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Hibaelhárítás. 

Nyomtató használata 

(papír behelyezése, be-

kapcsolás, patron ellen-

őrzése, a készülék jelzé-

seinek értelmezése). 

 

Szkenner használata 

(bekapcsolás, kijelölés, 

mentés). 

 

Spirálozás. 

A szükséges kellékek 

kiválasztása adott szem-

pontnak megfelelően 

(fedő lapok színe, spirá-

lok vastagsága, színe). 

 

Digitális fényképezőgép 

megismerése, kezelése. 

 

Webkamera használata. 

 

Az előző tanévben hasz-

nált készülékek haszná-

lata nagyobb önállóság-

gal 

 

Az irodai munka során 

 

 

2. Irodatechnika 

Fejlesztési feladat  

1. Telefonálni (vezetékes, mobil 

és számítógépes lehetőségek 

 megismerése).  

2. CD-, DVD-lejátszót, MP3-t 

kezelni. 

3. A fényképezőgépet használ-

ni (digitális fényképezés, telefonnal 

 fényképezés).  

4. Fénymásolás segítséggel, 

fénymásolást figyelemmel kísérni (a 

 papírtöltés és az elkészült 

munka észlelése). 

5. Nyomtatás (segítséggel). 

   

Ismeretek  

1. Telefon, mobiltelefon hasz-

nálata („okostelefon”). 

2. Ismerős számot hívni, rövi-

den, lényeget közölni. Segélykérő 

 telefonszámot ismerni. 

3. CD- és DVD-lejátszó hasz-

nálata segítséggel. (CD/DVD a 

 számítógépen.)  

4. MP3 és más forgalomban 

lévő készülék megfelelő használata. 

1.  Az eszközöket célszerűen és bizton-

ságosan működtetni. 

2.  A megismert számítógép perifériákat 

célszerűen használni. 

 

 

30 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Áttekintő képesség. 

Rajz és szöveg együttes 

kezelése. Egyszerű do-

kumentum készítése. 

 

Fokozott segítséggel 

dokumentum készítése 

adott céllal (önéletrajz, 

baráti levél, hivatalos 

levél, űrlap kitöltése, 

tesztlap kitöltése). 

 

 

3. Dokumentumkészítés 

 

Fejlesztési feladat 

1. Egyszerű számítógépes 

rajzot készíteni (segítséggel). 

2. Egyéni ötletek, tervek alap-

ján újabb alkotásokat készíteni. 

  

Ismeretek 

1. Egyszerű szerkesztőprogra-

mok közül adott program alkalmazá-

sa. 

2. Szöveg- és ábrakészítés. 

3. Egyéni alkotás készítése. 

4. Az elkészült dokumentum 

elhelyezése a könyvtárban. 

Igényes munkát végezni. 

Dokumentumot készíteni, kinyomtatni 

megfelelő helyre eljuttatni 

(e-mailt elküldeni, plakátot kitenni). 

40 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Figyelemmegosztás. 

Autóversenyző játékok. 

Játék társsal hálózaton 

keresztül. 

4. Játékprogramok Fejlesztési feladat  

 •  A megismert játékot egyre 

jobb eredménnyel teljesíteni. 

   

Ismeretek  

1. Eltérő típusú játékprogramok 

megismerése. 

2. A játékok körét bővíteni. 

1.  A játékfüggőséget elkerülni.  

2.  A játékot következetesen végig játsza-

ni, az eredményt elfogadni. 

40 

 Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. speciális egér, billentyűzetrács,  

könyök- és csuklótámasz stb.) 

  A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása hasznos 

képernyő adaptálása vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok alkalmazása szükséges. 

 

a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók 

és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 
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Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 5 

2 éves óraszám 360 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 24 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 70 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 80 

4. Labdás gyakorlatok 60 

5. Sportjátékok elemei 90 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos tájékozódás 

Sorakozás 

Alapállás  

Járások.  

Testfordulatok 

Futások 

Szökdelések 

 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

Fejlesztési feladat 

1. Önállóan sorakozni, az irá-

nyokat ismerni. 

2. A gyakorlatokat egyre ponto-

sabban végrehajtani 

  

Ismeretek 

1. Sorakozás 

2. Járások 

3. Menetelés 

4. Testfordulatok 

Vezényszavakat ismerni és követni. 

Gyakorlatokat  társakhoz  és  alkalomhoz  

illően  fegyelmezetten 

végezni. 

 

24 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Összhang 

Kézi szergyakorlatok 

 

Szer nélküli gyakorlatok 

 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 

Megfelelő eszközhasználat. 

Fejlesztési feladat  

1. Az alapgyakorlatokat huza-

mosabb ideig végezni. Ének-zene: 

ritmus- 

2. Egyszerű utasításokat meg-

érteni. gyakorlatok, dal- és 

3. Kéziszereket megfelelően 

használni. zenekíséret 

Ismeretek Környezet-ismeret: 

1. Két-három mozgáselem ösz-

szekapcsolása. egészség-megőrzés 

 

 Kéziszer- és szabadgyakor-

latok. 

 

 Szakkifejezések megértése 

és alkalmazása. 

Adott ritmust átvenni és követni.  

Megtanult mozgáselemeket kitartóan 

végezni. 

 

70 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Balesetvédelem 

Szökdelések 

Ugrások 

Futás, kúszások, mászá-

sok 

 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, 

játékos feladatok 

Fejlesztési feladat 

1. Szóbeli utasításokat megér-

teni. 

2. Egyre hosszabb ideig 

együttműködni a tartásjavító és 

 izomerősítő gyakorlatokban. 

Ismeretek 

 

 Guggolás 

 

 Kúszás 

 

 Mászás 

 

 Függeszkedés 

 

 Távolugrás 

 

 Guruló átfordulás előre, hátra 

 

 Állórajt, futás 

 

 Egyensúlyozó járás. 

Gyakorlatokat kitartóan végezni, a hibákat 

javítani. 

Izmokat erősíteni. 

 

80 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Ügyesség 

Labdavezetés 

 

Átadás  

Görgetés  

 

Gurítás 

 

4. Labdás gyakorlatok 

Fejlesztési feladat 

 1. Szabályokat megér-

teni, betartani. 

 2. Labdát vezetni egyre 

biztosabban. 

Ismeretek 

1. Kislabda dobás 

2. Átadások 

3. Labdavezetés 

Egyre pontosabban labdát vezetni, célba 

juttatni (kézzel, lábbal). 

 

60 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Versenyszellem 

 

Labdarúgás 

 

Kosárlabda 

 

Pingpong 

5. Sportjátékok elemei Fejlesztési feladat 

1. Betartani a sportjátékok ele-

mi szabályait, és az eszközöket 

 rendeltetésszerűen, bal-

esetmentesen használni. 

2. A szabályokat minél ponto-

sabban betartani. 

Ismeretek 

1. Kosárlabda, röplabda, zsi-

nórlabda 

2. Pingpong 

3. Labdarúgás 

4. Tollaslabda, szivacslabda. 

5. Kidobós 

 Úszás (vízbiztonság) 

 

 Roller, kerékpár, gördeszka, 

görkorcsolya, szánkó használata 

 

 Teke, kugli, biliárd 

 

 Kondicionáló gépek minél 

szélesebb körű alkalmazása 

Sportjátékokat játszani, mások játékát 

figyelemmel kísérni. 

Rendszeresen sportolni. 

90 
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A testnevelés órán való foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus (szomatopedagógus) 

 javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. A testnevelés óra alóli felmentése nem szükséges. 

 

   Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi  

fejlődési rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9–10. évfolyam 

Heti óraszám 1 

2 éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Aktuális témák 15 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűnmegelőzés, áldozattá válás 

megelőzése 

20 

3. Egyszerű élethelyzetek és az agresszió kezelése 20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: A hagyományok 

továbbadása. 

A közösség életében 

adódó aktuális, váratlan, 

szokatlan események 

megbeszélése, eltérő 

megoldások ütköztetése. 

Felkészülés a közösség 

alkalmaira (ünnepek, 

külső programok stb.). 

 

 

1. Aktuális témák 

1.  Szűkebb és tágabb közösségét 

megismerni, annak életét, 

történéseit figyelemmel kísérni. 

Aktivitást és együttműködést tabusí-

tani. 

Megegyezéssel programokat tervez-

ni, a közös eseményeken aktív 

részvétel. 

Saját véleményt megfogalmazni, és 

azt bátran képviselni. 

Toleráns viselkedést tanúsítani, vi-

tázni, az álláspontot rugalmasan 

megváltoztatni meggyőzés hatására. 

  

Ismeretek 

1. A közösség építése érdeké-

ben saját teendőinek feltérképezése. 

2. A közösség életében adódó 

aktuális, váratlan események 

 kezelési módjának elsajátítá-

sa. 

3. Egyéni és közösségi ünne-

pek, események ismerete, és 

 felkészülés a közösség al-

kalmaira (ünnepélyek, külső 

 programok). 

4. Tágabb közösségről szóló 

hírek, események követése, a 

 megfelelő alkalmakon aktív 

Osztályközösséget alakítani.  

Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, 

számon tartani, mások 

ünnepeit megismerni, elfogadni, ünneplé-

sének a tiszteletet 

megadni (tolerancia).  

Aktívan részt venni az intézmény és a 

lakóhely életében. 

 

15 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Helyes értékválasz-

tás 

Erkölcsi érzék fejleszté-

se. 

Norma, normakövetés 

(példakép). 

Közvélemény. 

Helyes-helytelen (visel-

kedési szokások kialaku-

lása, szenvedélyek kiala-

kulása – dohányzás, 

italozás, játékfüggőség, 

kábítószer-fogyasztás) 

Lopás (enyveskezűség), 

kölcsön kérése, vissza-

adása. 

Jó – rossz,  

őszinteség – hazugság 

fogalompárok tisztázása.  

Árulkodás. 

Bocsánatkérés – megbo-

csátás. 

Siker, kudarc, feladatvál-

lalás. 

Véleményalkotás (isme-

retek alapján), előítélet 

(beskatulyázás). 

Téves vélemény követ-

kezményei: megalapo-

zatlan bizalom káros 

 

 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűn-

megelőzés, áldozattá válás megelő-

zése 

Fejlesztési feladat  

  

1.  Reális önismeretre és valós hely-

zetértelmezésre törekedni.

 Kommunikáció: 

2.  Tudatosan cselekedni, erőfeszí-

tést tenni a kívánt cél elérése olva-

sás, írás, 

érdekében. Norma, normakövetés 

(példakép). szókincsbővítés, 

 

 Mindennapi tevékenységei-

ben fontossági sorrendet felállítani.  

médiaismeret, 

 

 Megérteni a munkafegyelem 

tartalmát. 

 

 Ismerni és betartani az álta-

lános balesetvédelmi szabályokat.    

Környezetismeret: 

 

6. Téves vélemény-, megala-

pozatlan bizalom káros egészséges 

életmód, 

 következményeit figyelembe 

venni (becsapottság, kihasználás,

 egészség-megőrzés, 

 megkárosítás, rossz hatá-

sok).  

A viselkedéskultúrát kialakítani. 

„Felnőttség” felelősségét megélni.! 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Vitakultúra. 

Vita. 

Kritika – kritizálás. 

Bántó megjegyzések, 

reagálás bántó megjegy-

zésekre. 

Bántó kritika, segítő kriti-

ka felismerése, és a 

bántó kritika tompítása. 

Agresszív viselkedés – 

reagálás agresszióra. 

Tettlegesség, szóbeli 

bántás, érzelmi zsarolás 

(ismerőssel, idegennel 

szemben). 

A viták rendezése szó-

ban, külső segítséggel, 

ha kell. 

A személyes jogok tuda-

tosítása (igények meg-

nevezése, egyenlő elbá-

nás, magánélet, állás-

pont megváltoztatása, 

kérdéseket feltenni stb.). 

 

 

3. Beilleszkedés, alkalmazkodás 

Fejlesztési feladat 

1. A szabályokat elfogadni. 

2. Helyes napirendet kialakíta-

ni. 

3. Érzelmileg azonosulni az 

elődök tetteivel. 

4. Szolidaritást tanúsítani a 

rászorulókkal szemben. 

5. Aktívan részt venni a lakókö-

zösség és az iskolaközösség 

 életében. 

6. Bekapcsolódni a helyi önte-

vékeny csoportok munkájába 

 (szakkör, énekkar, tánccso-

port). 

Ismeretek 

1. Tanulói jogok és kötelessé-

gek. 

2. Házirend. 

3. Tűz- és balesetvédelem. 

4. Napirend. 

5. Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

6. Tanulás és tudás. 

Az osztályközösség tagjait megismerni. 

Saját képességeit ismerni, 

jövőjét reálisan tervezni. 

 

 

20 



  

1557 

Hogyan mondj nemet? 

Mérlegelés, kérés eluta-

sítása udvarias formá-

ban. 

 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását  

    

a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 9-10 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 144 

 

 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 9-10 

1. Az emberi test 40 



  

1559 

2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 30 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 30 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 30 

 



  

1560 

 

A NAT fejlesztési terü-

leteinek, nevelési célja-

inak elemei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óra-

szám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Empátia. 

Az emberi test változásai 

az idő múlásával (méhen 

belüli élet a születésig, 

életkorszakok szerinti 

változások újszülött-, 

csecsemő-, kisgyermek-, 

kamaszkor, fiatal felnőtt, 

időskor). 

Betegségek (gyermekko-

ri fertőző betegségek, 

szervi betegségek, pl. 

vérnyomás, gyomorbe-

tegség, cukorbetegség 

stb.). 

Orvosi ellátás rendszere. 

Körzeti – szakorvosi – 

kórházi betegellátás. 

Gyógyszerek szerepe. A 

gyógyszerek haszna és 

veszélyei. 

Az öngyógyszerezés 

elkerülése. 

Gyógyszerek tárolása. 

Balesetvédelem – bal-

esetek elkerülése – te-

endők balesetek esetén. 

Elsősegélynyújtás. Seb-

kötözés. 

Orvosi ügyelet, mentő-

kocsi. 

 

 

1. Az emberi test 

Megnevezni és megmutatni érzékszerveit, 

azok kíméletes használatát, a segédeszkö-

zök megfelelő alkalmazását. Felismerni ma-

gán a testrészeket, segítséggel a tanult belső 

szerveket. Kérdésre kiválasztani és megne-

vezni a kérdezett csontot (csigolya, borda), 

megmutatni magán a főbb izmokat. Megmu-

tatni magán a szívét, a vérnyomásmérőt 

ismerni, a vérnyomásmérést eltűrni. 

önismeret, adatok, 

Ismerni, hogy a tüdő a mellkasban foglal 

helyet, a társas kapcsolatok, 

tüdőszűrésen szükség szerint részt venni 

felkészülés a felnőtt életre 

Segítséggel feleleveníteni a táplálék útját. 

A vesék, húgyhólyag, vizelet szerepét (mé-

regtelenítés) megérteni.  

Életvitel és gyakorlat: 

Ismerni, hogy az agy a koponyában van, fejet 

óvni kell. 

A testen megjelenő állandó változást tudo-

másul venni. 

Az orvosi beavatkozással szembeni félelmet 

leküzdeni. Tudni, hogy a gyógyszereket 

csak az orvosi és gyógyszerészi 

 utasításnak megfelelően szabad 

bevenni  Ismerni a balesetveszélyes 

helyzeteket, és tudatosan kerülni

 Testnevelés: testkép,test karbantar-

tása, 

Tudni, hogy a szükséges odafordulás, segít-

ségnyújtás természetes és ez kötelességünk. 

Felismerni, (magán) megmutatni testré-

szeit, segítséggel a tanult 

belső szervek helyét.  

A betegséggel szembeni félelmet leküz-

deni. 

Felnőttekhez, orvosához bizalommal for-

dulni. 

 

 

40 



  

1562 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Az egészséges táp-

lálkozás elősegíti a testi 

egészséget. 

A táplálkozás és a moz-

gáskultúra hatása az 

egészségre. 

 

Táplálkozás – zöldség- 

és gyümölcsfogyasztás 

 

Táplálkozás – tejtermé-

kek. 

 

Táplálkozás – húsfo-

gyasztás. 

 

Táplálkozás - édessé-

gek. 

Elhízás – diéta. Test-

edzés. 

 

Élelmiszerekben lévő 

tartósítószer. 

 

Egészségünkre veszé-

lyes anyagok. 

 

 

 

2. Egészségmegőrzés – 

Egészséges életmód 

Fejlesztési feladat 

Magát és csoporttársait testalkat szempontjából jellemezni. 

Tudni, hogy a fertőző betegségek bizonyos tünetekkel 

járhatnak. 

Tudni, hogy a menstruáció természetes folyamat és ilyenkor 

még nagyobb gondot kell fordítani a tisztálkodásra. 

Megismerni a legszükségesebb kozmetikumokat, és 

megtanulni azok helyes használatát. 

Ismerni, hogy a jó étrend a „mindenből egy keveset” elven 

alapul. 

Irányítással összeállítani korosztályának megfelelő, tápláló, 

egészséges heti étrendet (reggeli, ebéd, vacsora). 

Tudni, hogy vannak szervezetünkre veszélyes anyagok, 

melyek fogyasztását kerülni kell. 

Ismerni, hogy a szenvedélybetegség nemcsak saját magukat a 

betegeket, hanem a környezetét is tönkreteszi. 

Tudni, hogy a gyógyszereket az előírásnak megfelelően kell 

tárolni és alkalmazni. 

Ismeretek 

A fertőző betegségek tünetei, megelőzés, kezelés, gyógyítás. 

Serdülőkori változások: nemek közti különbségek. Lányok 

(havi ciklus), fiúk (nemi érése). 

Lelki változások. 

Testápolás 

Testi higiénia (pattanásos bőr, hajzsírosodás). Fog és 

szájápolás. Hajápolás. Körömápolás- a körömvágás veszélyei. 

Tudatosítani, hogy a testi 

tulajdonságok változása 

természetes. 

Az egészség megőrzése 

érdekében a helyes táp-

lálkozást és a 

kapcsolatos ismereteket, 

teendőket kívánatos 

szem előtt tartani. 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Az élő természet 

védelemre szorul. 

Az élő természetről tanult 

ismeretek rendszerezé-

se. 

Összefüggések felisme-

rése, következtetések 

levonása. 

 

A környezet és az élőlé-

nyek egymásra gyakorolt 

hatása. 

 

Tápláléklánc. 

 

Az ember környezetre 

gyakorolt hatása. 

 

Környezetvédelem. 

Védett környezet. Nem-

zeti parkok. 

Környezetvédő progra-

mok. 

 

Növények és állatok 

tartásának szabályai. 

 

 

 

3. Élő természet – Élőlények és kör-

nyezetük 

A természet sokszínűségéről ismere-

teket szerezni. 

Tájékozódni a tanult ismeretek alap-

ján kis segítséggel a 

térképen, könyvekben. 

állatok legfontosabb jellemzői az 

életmód alapján. 

A föld tájainak növényei, állatai, 

sarkvidék, hegyvidék, 

sivatag, őserdő, stb. 

Növények és állatok tartásának sza-

bályai (hobby állatok). 

Az ember szerepe az élő természet 

megóvásában. 

Az élő természetről tanult ismeretek 

rendszerezése. 

Összefüggések felismerése, követ-

keztetések levonása. 

A környezet és az élőlények egymás-

ra gyakorolt hatása. 

10. Tápláléklánc. 

Tájékozottság a növények és állatok 

élőhelyei, táplálkozása, 

haszna körében, segítséggel követ-

keztetéseket levonni a 

növények, állatok életmódja alapján. 

Felelősséget érezni a gondozására 

bízott növényekért és 

állatokért. 

Ismerni a növények és állatok élőhelyeit, 

táplálkozását, hasznát. 

Felelősséget érezni a gondozására bízott 

növényekért, állatokért. 
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A víz. 

 

A tűz. 

 

Természeti katasztrófák. 

 

Küzdelem a természet 

erői ellen. 

 

Tiszta víz (ivóvíz – 

szennyezett víz). 

Tiszta levegő (légszeny-

nyezők – megelőzés). 

 

 

Tiszta környezetünk. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

- veszélyes hulladékok. 

Hulladék újrahasznosítás 

 

4. Élettelen környezet – környezeti 

ártalmak 

A víz éltető és romboló hatásait is-

merni. 

Az iható és nem iható vízre vonatko-

zó feliratokat, 

ábrázolásokat (az „ivóvíz” és a” nem 

ivóvíz” jelző feliratokat 

felismerni) és a kapcsolatos teendő-

ket ismerni. 

Tudni, hogy a szélnek különböző 

fokozatai vannak, ez lehet 

romboló és az embert segítő erő. 

Ismerni és elmondani, hogy milyen 

szabályokat kell betartani 

a háztartásban keletkező tűz meg-

előzésére. 

Tudni, hogy vannak elemi csapások, 

amikkel szemben 

tehetetlen az ember, és vannak 

olyanok, aminek saját maga az 

okozója. 

Ismerni, hogy vannak a világnak 

olyan pontjai, ahol gyakoriak 

a földrengések, vulkánok. 

Megtanulni szűkebb- és tágabb kör-

nyezetében tisztaságot, 

rendet tartani. 

Környezetében lévő fűtőberendezés, 

háztartási gépek 

rendeltetésszerű, balesetmentes, 

A tisztaságra vigyázni, környezetének 

védelmét, szépítését 

megtanulni. Alapszinten ismerni a víz 

szerepét a háztartásban és az élet egyéb 

területein 
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Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő  

alakítása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 

   A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az 

ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, he-

lyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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ÁBRÁZOLÁS-ALAKÍTÁS 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9-10 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 9-10 

1. Vizuális ábrázolás 40 

2. Komplex alakító tevékenységek 60 

3. Népünk művészete 20 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról 10 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Érzelmek megjele-

nése az alkotásokban. 

Festés. 

 

Rajzolás. 

 

 

 

 

 

 

1. Vizuális ábrázolás 

Önállóan használja a festés eszköze-

it. Képes legyen élményeit vizuálisan 

adekvát színhasználattal megörökí-

teni. Közös tevékenységben együtt-

működni. 

 

 

Önállóan használja a rajzolás eszkö-

zeit. Megfigyeléseit igyekezzen visz-

szaadni rajzos formában. 

Törekedjen a valósághű ábrázolásra. 

Illusztrációkészítésnél megfigyelhető 

legyen a szöveg, és a kép közötti 

összefüggés. 

Önállóan használni a festés eszközeit. 

Élményeit vizuálisan, adekvát színhasz-

nálattal megörökíteni, 

törekedni a valósághű ábrázolásra. 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Önálló alkotás 

Anyagvizsgálat. 

 

 

 

 

 

Tárgyak készítése. 

 

 

 

 

2. Komplex alakító tevékenységek 

Fejlesztési feladat 

 

1. Irányítással felismerni a kü-

lönböző anyagfajtákat, megnevezni 

Kommunikáció: társas jellemző tulaj-

donságait. kapcsolatok 

2. Irányítással elkészíteni kü-

lönböző tárgyakat. 

Ismeretek önismeret, felkészü-

lés 

a felnőtt életre 

 2. Tárgyak (játékok, 

képek) készítése.  

 

Az   anyagokat   és   tulajdonságaikat   

minél   részletesebben 

megismerni.  

Változatos anyag-megmunkálási techni-

kákat megtanulni. 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: A hagyományok 

megismerése. 

Népművészeti alkotások 

szemlélése 

 

Ismerkedés népszokása-

inkkal 

(szüreti bál, aratással 

kapcsolatos szokások, 

vásárok, esküvők stb.). 

 

3. Népünk művészete 

Fejlesztési feladat  

1.  Irányítással népművészeti alkotá-

sokat szemlélni. 

2.  Irányítással népszokásainkat 

megismerni. 

  

Ismeretek  

1.  Népművészeti alkotások fajtái. 

2.  A népművészetben lévő változa-

tosság, sokszínűség (kor, szín, 

korosztály, anyag, technika) megis-

merése. 

3.  Ismerkedés népszokásainkkal 

(szüreti bál, aratással 

kapcsolatos szokások, vásárok, es-

küvők). 

1.  A népi hagyományokat megismerni. 

2.  A népművészet ágazatait számba 

venni. 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: A művek mondaniva-

lójának megkeresése. 

Művészeti alkotások 

megtekintése. 

Az ábrázolt személyek, 

események, érzelmek 

„felfedezése” a művek-

ben. 

 

4. Elemi ismeretek művészeti alkotá-

sokról 

Fejlesztési feladat 

Művészeti alkotásokat érdeklődéssel 

szemlélni (irányítással). 

Ismeretek 

1.  Művészeti alkotások megtekinté-

se. 

2.  Az ábrázolt személyek, esemé-

nyek, érzelmek „felfedezése” a 

művekben.. 

1.  Művészeti alkotásokat megismerni. 

2.  Múzeumi látogatások tapasztalatait, 

élményeit társaival 

megosztani. 

 

 

10 
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A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi művészeti területen. 

   A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a domborúrajz elsajátítását jelenti 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, he-

lyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés:  Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés. 
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Ének-zene 

 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 9-10 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 9-10 

1. Népdalok – Ünnepkörök dalai 24 

2. Ritmus- és hallásfejlesztés  38 

3. Zenehallgatás  32 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos szöveg- és 

dallamtudás. 

Magyar dalok. 

 

Más népek dalai. 

 

Családi, egyházi, társa-

dalmi ünnepek dalai. 

 

Nemzeti ünnepek dalai. 

 

1. Népdalok – Ünnepkörök dalai 

Fejlesztési feladat 

1. Együttműködni a daltanulás-

ban. 

2. Az alkalomnak megfelelő dalt 

előadni. 

3. Az ünnep jelentőségét át-

érezni. 

4. A Himnuszt és a Szózatot 

felismerni, énekelni. 

5. Részt venni közös táncban, 

a lépéseket utánozni. 

Magyar dalok. 

Magyar táncok. 

Más népek dalai. 

Családi, egyházi, társadalmi ünne-

pek dalai. 

Nemzeti ünnepeink dalai. 

Az éneklés, és a zene örömét átérezni. 

A nemzeti ünnepeinket ismerni, a Him-

nuszt, a Szózatot felismerni 

és énekelni, az ünnep jelentőségét át-

érezni. 

 

24 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Megosztott figyelem 

Ritmikai és dinamikai 

gyakorlatok. 

 

Tempóérzékeltető gya-

korlatok. 

 

Ritmushangszerek hasz-

nálata. 

 

Hang-és hallásfejlesztés. 

 

Táncok eltérő zenére 

 

2. Ritmus- és hallásfejlesztés 

Tudjon képességeihez mérten pon-

tosan, szépen énekelni. 

Tudjon dallamosan, helyes ritmusban 

énekelni. 

Kísérje az ismert dalok dallamát 

ritmushangszerrel. 

Tudjon pontosan, szépen, átélten, 

kifejezően énekelni. 

Vegyen részt a táncban, utánozza a 

lépéseket. 

Ritmus alapján dal felismerése. 

 

Dallam és tempó követése. 

 

Ritmushangszerek megszólaltatása, 

megkülönböztetése. 

Dalok összekapcsolása dal, szöveg, ze-

ne, ritmus szerint. 

Diszkótánc, régi korok táncai, pl. keringő, 

csárdás. 

 

38 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Zene és képzelet 

összekapcsolása 

Közismert komolyzenei 

részletek meghallgatása 

(pl. Egy kiállítás képei; 

Örömóda; Passió; Péter 

és a farkas). 

 

Tánczene hallgatása. 

Dallamok, dallamrészle-

tek felismerése. 

 

Zenés darabok megis-

merése (Macskák; A 

dzsungel könyve; István, 

a király; János vitéz stb.). 

 

3. Zenehallgatás 

Dalokat a tempó és dinamika pontos 

visszaadásával énekelni. 

Ismerni és használni a ritmushang-

szereket. 

Az ismert dalok dallamát ritmus-

hangszerrel kísérni. 

Észrevenni a dalokban a hangma-

gasságbeli különbségeket. 

 Ritmikai és dinamikai gyakor-

latok. 

 

 Ritmushangszerek használa-

ta. 

 

 Tempóérzékeltető gyakorla-

tok. 

 

 Ritmushangszerek használa-

ta. 

 

 Hang- és hallásfejlesztés. 

 

 Táncok. 

 

 Táncok eltérő zenére. 

 

Pontosan, szépen átélten, kifejezően 

énekelni 

 

32 
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A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi  

művészeti területen. 

   A rajz és vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó tanulók esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, 

makett, agyagozás stb.) helyeződik. A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges  

differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő iskola 11-12. 

évfolyamának közismereti helyi tanterve 

 

Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 

 

A nevelés - oktatás -  Tantárgy 11 12  

fejlesztésterületei 

     

  Heti Heti 2 éves 

      

Anyanyelv és  Kommunikáció 2 2 144 

kommunikáció      

      

  Számolás-mérés 1,5 1,5 108 

      

  Etika 1 1 72 

Társadalmi környezet      

      

  Osztályfőnöki 1 1 72 

      

Természeti környezet  Környezet és 1 1 72 

  egészségvédelem    

      

Testnevelés  Testnevelés 5 5 360 

      

Szabadon választott   1,5 1,5 108 

      

Közismeret összesen   13 13 936 

      

Gyakorlati tevékenység  Készségfejlesztő    

  kerettantervek 20 20 1440 



  

1585 

   

óra/hét óra/hét     

Szabad készségfejlesztő időkeret In-

formációs eszközök használata 

Tánc és dráma  2 2 144 

     

Készségfejlesztő időkeret összesen  22 22 1 584 

     

Összesen  35 35 2 520 

      

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs óraszám: 5 óra/hét 
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TÉMAKÖR 

 

 

KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉS 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

Anyanyelv. Beszédfejlesztés 

 

1. Növelje ismereteit és kommunikációs kész-

tetését 

2. Képességeinek megfelelő szókinccsel és 

nyelvi formátumban 

 beszéljen. 

3. Ismerje fel a településén meglévő és orszá-

gosan ismert 

 nevezetes épületeket (saját település, fővá-

ros, ország) és tudja 

 azok funkcióit. 

Olvasás útján információt szerezni, egyszerűbb 

rövid szöveget írni, 

figyelemmel a formai követelményekre (dátum, alá-

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

 

Olvasás-írás 

 

 

3. Médiaismeret. Nem verbális információ értelmezése  

4. Társas kapcsolatok. Konfliktuskezelési technikák 
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írás, címzés). 

Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztása, adaptált taneszközök 

(megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és módszert biztosítva az azokat megalapozó készségek, képessé-

gek fejlesztéséhez 

 

  Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközi használatának kialakítása, Többlet idő biztosítása szük-

séges a       helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatá-

nak begyakorlására. 

 

Egyéni társalgás, Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés, Jelnyelv 

 

 A súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok 

tervezendők  

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

SZÁMOLÁS-MÉRÉS 

 

 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 

Képességeinek megfelelő mértékben végezzen 

műveleteket, fejlődjön becslési, önellenőrzési ké-

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 
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2. Műveletek 

 

pessége. 

Egyre gyakorlottabban végezze a hosszúság és a 

tömeg mérését 

Ismerje az otthon és az iskola útvonalát, intézmé-

nyen belül önállóan közlekedjen. 

Ismerje meg a digitális kijelzésű órát, képességének 

megfelelő mértékben használjon műsorújságot. 

Válassza ki és használja a megfelelő mérőeszközt, 

mérjen 

pontosan. 

Ismerje a pénz gondos kezelését, megőrzésének 

módját (bank). 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

3. Mértékegységek, mérés, pénz 

A manipuláció akadályozottsága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető,  

hosszabb megalapozó szakaszt, kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése  

támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot.  

  A Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. speciális (adaptált) eszközöket kell használni  

             (speciális vonalzó, körző stb.); 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 
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Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

 

1. Az emberi test 

Nevezze meg a testrészeit és azok funkcióit, azok 

kíméletes 

használatát, a segédeszközök ( szemüveg, hallóké-

szülék, stb.) 

megfelelő alkalmazását. 

Vegye észre a testének működésében megjelenő 

eltéréseket, 

megfigyeléseit közölje. 

Figyelje meg és vegye tudomásul a testen megjele-

nő állandó 

változásokat. 

Küzdje le az orvosi beavatkozással szembeni félel-

met. 

Az egészséges életmód komplexitásáról szerezzen 

tudást. 

Ismerje és alkalmazza, hogy a jó étrend a „minden-

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 

 

 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 

 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 
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ből egy 

keveset” elven alapul. 

Legyen korosztályának megfelelő, tápláló, egészsé-

ges heti 

étrendet (reggeli, ebéd, vacsora). 

Tudja, hogy vannak szervezetünkre veszélyes 

anyagok, 

melyek fogyasztását kerülni kell, hogy a szenve-

délybetegség 

nemcsak saját magukat a betegeket, hanem a kör-

nyezetét is 

tönkreteszi. 

1.  Szerezzen további ismereteket a természet sok-

színűségéről. 

2.  Tájékozódjon a tanult ismeretek alapján kis se-

gítséggel a 

térképen, könyvekben a növények és állatok élőhe-

lyei, 

táplálkozása, haszna témákban 

3.  Segítséggel vonjon le következtetéseket a növé-

nyek, állatok 

életmódja alapján. 
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Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő  

alakítása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 

 A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az eze-

ken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyet-

tesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

 

 

INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 

 

1. Számítógép-kezelés 

Tartsa be az eszközök használatakor a biztonsági 

előírásokat. 

Ismerje fel a különböző számítástechnikai és IN-

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  
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2. Irodatechnika FORMÁCIÓS eszközök tartozékait. 

Tudja megmondani, hogy melyik eszközt mikor és 

hogyan kell használni.  

Alapszinten tudja kezelni a számítógépet, a telefont, 

a faxot, a fénymásolót, a magnetofont, a lemezját-

szót, a CD-DVD lejátszót és a (digitális) fényképe-

zőgépet 

 

3. Dokumentumkészítés 

Játék programok 

Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. speciális egér, billentyűzetrács,  

könyök- és csuklótámasz stb.) 

  A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok kezelésének elsajátítása hasznos 

képernyő adaptálása vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok alkalmazása szükséges. 

 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és 

augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

TESTNEVELÉS 
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1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Saját testéhez képest tudjon a térben tájékozódni. 

Egyre hosszabb időtartamban végezzen izomerősítő 

gyakorlatokat. 

Figyeljen a helyes testtartásra. 

Törekedjen mozgásának ütemét, dinamikáját szabá-

lyozni. 

Legyen képes a szabályok megértésére és a sza-

bálykövetésre 

Tudjon egyre biztonságosabban labdát vezetni, 

elkapni, célba 

dobni. 

A játék jelentsen örömforrást számára 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés  

2. Gimnasztikai gyakorlatok 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 

4. Labdás gyakorlatok 

5. Sportjátékok elemei 

A testnevelés órán való foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus (szomatopedagógus) 

 javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. A testnevelés óra alóli felmentése nem szükséges. 

 

   Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi  

fejlődési rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat 

 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 
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Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

 

 

1. Aktuális témák 

1. Ismerje meg a szűkebb és tágabb környe-

zetét, annak életét, kísérje Kommunikáció: 

 figyelemmel az ott történteket. olvasás, 

írás 

2. Tudatos aktivitást és együttműködést alakí-

tani ki.  

3. Másokkal egyeztetve vegyen részt progra-

mok szervezésében,  

 közös eseményeken aktívan vegyen részt 

és viselkedjen  megfelelően.  

4. Fogalmazza meg és fejtse ki saját vélemé-

nyét, és képviselje azt bátran.  

 

 Tanúsítson toleráns viselkedést, vitázzon, 

az álláspontját legyen képes meggyőzés hatására 

 

 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűnmegelőzés, áldozattá válás 

megelőzése 

 

3. Egyszerű élethelyzetek és az agresszió kezelése 
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rugalmasan megváltoztatni 

1.  Fogadja el a szabályokat, az esetleges vitákat 

kulturált 

formában rendezze. 

2.  Ismerjen meg és próbáljon ki konfliktuskezelési 

technikákat, 

megoldási módokat. 

3.  Képes legyen saját életének szervezésére, igé-

nyeinek 

megfelelő helyes napirend kialakítására. 

4.  Tanúsítson szolidaritást a rászorulókkal szem-

ben. 

5.  Aktívan vegyen részt a lakóközösség és az isko-

laközösség 

életében. 

6.  Kapcsolódjon be a helyi öntevékeny csoportok 

munkájába 

(szakkör, énekkar, tánccsoport). 

Ismeretek). 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását  

A témákhoz kapcsolódó szemléltető anyagok adaptálása szükséges. 
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A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

 Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

 

 

 

Etika 

 

1. Egyén, közösség, társadalom  Ismerje a helyes viselkedés formáit, fordulatait. 

Legyen képes tisztázni és rendszerezni vonzalmait, 

kapcsolatait, és megnevezni 

azok típusát. 

Ismerje a külső és belső tulajdonságok körét, saját 

jó és rossz tulajdonságait 

Törekedjen a törvénytisztelő, türelmes magatartás-

ra, 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 

2. Önismeret. Testi és lelki egészség 

3. Az ítélőképesség, az erkölcsi- és az 

esztétikai érzék fejlesztése 

 



  

1597 

mások elfogadására. 

Saját értékeket felismerni, a pozitív tulajdonságokat 

erősíteni, 

véleményét kulturáltan megfogalmazni. 

Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását 

Az egyes témaköröknél speciális, a sérülésnek megfelelő segédeszközök alkalmazása szükséges. 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 11–12. évfolyam 

Heti óraszám 2 

2 éves óraszám 144 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 40 

2. Olvasás-írás gyakorlása 60 

3. Médiaismeret. Nem verbális információk értelmezése 30 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Közösségi tulajdon 

fogalmának ismerete. 

 

Spontán beszélgetés. 

Gondolataink, érzelmeink 

kifejezése dramatikus 

gyakorlatokban. Bar-

kochba-játék. 

Könyvtárhasználat. 

 

1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés 

1. Növelje ismereteit és kom-

munikációs késztetését  

2. Képességeinek megfelelő 

szókinccsel és nyelvi formátumban

  beszéljen. 3. Is-

merje  

fel a településén meglévő és orszá-

gosan ismert térképhasználat, 

 nevezetes épületeket (saját 

település, főváros, ország) és tudja

 környezetvédelem 

 azok funkcióit.  

 Bővítse saját lakásával a 

lakásfenntartással kapcsolatos isme-

reteit. 

Ismeretek 

 Nyelvi kifejezésformák hasz-

nálata a beszéd, képolvasás, olva-

sás, írás során. 

 Szókincsfejlesztés. 

 Meglévő ismeretek bővítése 

különböző témakörökben az olvasás 

segítségével (egészségügyi-, háztar-

tási ismeretek, munkaügyek). 

 Szabadidő tervezése (aktív 

pihenés), családi események, ünne-

pek. 

 Tapasztalatszerzés a telepü-

lésen (utcán), közlekedési útvonalak. 

 Az iskola (munkahely, általa 

látogatott intézmények) környékéről 

Verbális kommunikáció fejlesztése: szó-

kincsét, nyelvhelyességét 

bővíteni. Nonverbális kommunikáció fej-

lesztése: képek, 

szimbólumok, piktogramok felismerése és 

használata, 

metakommunikáció alkalmazásának fej-

lesztése. 

 

 

 

40 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Olvasható, pontos 

írás. 

Olvasástechnika fejlesz-

tése, az írásjeleknek 

megfelelő hangsúlyozás. 

Versek hangulatának 

megfigyeltetése (Szabó 

Lőrinc, Arany János 

stb.). 

Órarend leírása. 

Törd a fejed! 

Adott meghatározásból 

fogalom, élőlény vagy 

tárgy megnevezése. 

 

2. Olvasás-írás gyakorlása 

1.  Olvasási technikáját fokozatosan 

javítani. 

2.  Olvashatóan írjon, az egyszerű 

hibákat találja meg és javítsa 

ki.  

3.  Valós eseményeket néhány mon-

dattal mondjon el. 

 Rövid történet, irodalmi alko-

tást olvasson el, a szereplőket önál-

lóan jellemezze, történetet ké-

pek/kérdések segítségével mondjon 

el. 

 Adott űrlap kérdéseire meg-

felelő válaszokat írjon be, törekedjen 

a feladat önálló megoldására. 

 Tudjon képeslapot, levelet 

írni (lap vásárlásától a feladásig, 

borítékot megcímezni önállóan vagy 

segítséggel). 

Ismeretek 

 Olvasás gyakorlása, újságol-

vasás. 

 Rövid novella, vers, hírlapi 

tudósítás olvasása. 

 Hallott, olvasott szöveg ér-

telmezése. 

 Írás gyakorlása (írás tempó-

jának fokozása). 

 Az írás külalakjának, rende-

zettségének tudatos javítása. 

Olvasás útján információt szerezni, egy-

szerűbb rövid szöveget írni, 

figyelemmel a formai követelményekre 

(dátum, aláírás, címzés). 

  

 

 

 

60 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Eligazodás a kör-

nyezet jelzései között. 

Filmnézés. 

Rádióműsor kiválasztása 

(vers, mese, riport). 

Információt adó jellegze-

tes műsorok: időjárás-

jelentés, közlekedési 

hírek. 

Az adott település térké-

pe. 

Budapest közlekedési 

térképe. 

A metróvonalak megke-

resése. 

A környezetünkben fel-

lelhető szimbolikus ábrá-

zolások (zászlók, Euró-

pai Unió). 

Közintézményekben 

található jelzések, felirat-

ok felismerése, értelme-

zése. 

Tanulmányok során 

használatos jelek, jelzé-

sek értelmezése és kö-

vetése. 

 

3. Médiaismeret. Nem verbális infor-

mációk értelmezése 

Fejlesztési feladat 

1. Könyveket és más informá-

cióhordozókat rendeltetésszerűen, 

 kíméletesen, célorientáltan 

használjon. 

2. Legyen képes a médiából 

szerzett ismereteket korának és 

 képességeinek megfelelően, 

az egészségre, érzékszervekre, 

 környezetre vonatkozóan 

adekvátan értelmezni és használni. 

3. Tudjon érzelmileg művészeti 

alkotásokra ráhangolódni 

 (irodalom, film, képzőművé-

szet, zene, színház). 

 Képességeinek megfelelően 

tudjon fényképezni, videózni, hang-

felvételeket készíteni és visszaját-

szani. 

 Törekedjen a változatos, 

kulturált szabadidő eltöltésre (olva-

sás, zenehallgatás, rejtvényfejtés, 

internet használat). 

 Igazodjon el a tv-újságban, a 

teletext információi és a műsorok 

között. 

 A mindennapi eligazodásnál 

használatos piktogramok információit 

ismerje, használja, a piktogramok 

utasításait tartsa be. 

 A médiában megjelenő tar-

1.  Szabadidejét változatos tartalommal 

megtervezni. 

2.  Médiatartalmak és eszközök időbeli és 

tartalmi korlátokkal 

történő használata. 

 

 

 

30 
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4.Társas kapcsolatok Képes legyen:Röviden, lényegre 

törően, jól artikuláltan telefonálni. 

Saját és mások viselkedését helye-

sen megítélni. 

Megbízható, őszinte kapcsolatokat 

kialakítani. 

Az önértékelést és helyzetfelismerést 

folyamatosan erősíteni. 

Véleményt megfogalmazni, megvé-

deni és vállalni (külön 

figyelemmel a családon belüli- és a 

munkahelyi erőszak 

érzékelésére, elhárítására). 

 

Ismeretek 

Telefonálás (vonalas és mobil készü-

léken). 

Kapcsolatteremtési módok különbö-

ző szituációban (példák 

gyűjtése a mindennapok eseményei-

ből). 

Viselkedési helyzetek megoldása 

(példák gyűjtése és a 

megoldási javaslatok megbeszélé-

se). 

Az alkalomnak megfelelően viselkedni, a 

felnőtt felügyelet 

időleges megszüntetési körét bővíteni 

(kirándulás, 

klubfoglalkozás).  

Beilleszkedni és alkalmazkodni kisebb és 

nagyobb közösségekbe. 

100 
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Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kivá-

lasztása, adaptált taneszközök (megfelelő méretű íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és 

módszert biztosítva az azokat megalapozó készségek, képességek fejlesztéséhez 

 

  Elsődleges feladat az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközi használatának kialakítá-

sa, Többlet idő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának megtanítására, az egyéni szükség-

let szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatának begyakorlására. 

 

Egyéni társalgás, Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés, Jelnyelv 

 

A súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok 

tervezendők  

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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SZÁMOLÁS-MÉRÉS 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyam 11–12. évfolyam 

Heti óraszám 1,5 

2 éves óraszám 108 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 10 

2. Műveletek  30 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 25 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Otthonosság érzése. 

 

Tájékozódás a közvetlen 

környezetben. 

Lakóhelyismeret. 

Alapvető földrajzi 

ismeretek. 

Az óra. 

Napirend, heti beosztás. 

Év, évszakok, hónapok. 

Történelmi időszakok. 

 

 

1. Térbeli és időbeli tájékozódás 

Tudjon otthonosan és felelősségtel-

jesen mozogni az iskola és 

otthona környékén, ismerni az otthon 

- iskola útvonalát, 

eligazodni a környező utcákban. 

Képességeinek megfelelő formátumú 

térképen legyen képes 

eligazodni. 

Értse meg az időbeliség és az időtar-

tamok közti 

nagyságrendbeli különbségeket. 

Időpontot pontosan határozzon meg 

kétféle óra alapján. 

Fontos és időpazarló tevékenységek, 

időbeosztás. 

Ismeretek 

Tájékozódás az otthon és az iskola 

környékén. 

Alapvető földrajzi ismeretek, térkép-

olvasás, jelzések értelmezése. 

Magyarország térképe. 

Idő. Az időfogalom szűkebb és tá-

gabb kiterjedése (múlt – jelen – jö-

vő). Az idő múlása, korosodás. 

Az óra, napirend, heti beosztás. 

 

Időegységek a naptól az évig (év, 

évszakok, hónapok). 

 

Térbeli relációk pontosítása, használata 

szempontváltásnál is. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése elvont 

szinten a makettektől a 

térképig. 

Eltérő kijelzőről időpontot megbízhatóan 

leolvasni. 

Törekvés a pontosságra, a végzett tevé-

kenységhez szükséges 

időtartamot reálisan megbecsülni, és az 

adott tevékenységet 

optimális időkeretekben végezni. 

 

 

10 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 



  

1611 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos tájékozódás 

sorszámok segítségével. 

Műveletek gyakorlása. 

Számok a környezetben. 

Szöveges feladatok. 

Törtekkel kapcsolatos 

fogalmak és kifejezések. 

 

2. Műveletek 

 A műveletek eredményét 

legyen képes megbecsülni, 

kiszámítani és ellenőrizni. 

Ismerje fel az ellentétes műveletek 

összefüggéseit. 

 Ismerje fel a számok nagy-

ságrendjét, alaki és helyi értékek 

különbségét megérteni. 

 Tudja egyéni képességek 

szerint elolvasni a számokat és reáli-

san megkülönböztetni nagyságrend-

jüket. 

 Legyen képes a feladatot 

logikusan átgondolni és a megfelelő 

művelet kiválasztani. 

 Legyen képes helyesen 

megfogalmazni a választ a szöveges 

feladatban feltett kérdésre. 

 Megbízhatóan alkalmazza a 

számológépet, az eredményt becs-

léssel ellenőrizze. 

Ismeretek 

 Műveletek 100-as körben 

(egyéni képességekre fokozott figye-

lemmel). 

 Számkör bővítése. 

 Számológép használata 

(ellenőrzés, önellenőrzés). 

 Szöveges feladatok (megol-

dási terv készítése, az eredmény 

értelmezése, válasz megfogalmazá-

Egyszerű szöveges feladatot megoldani, 

ehhez a megfelelő 

műveletet kiválasztani és az adott kérdés-

re válaszolni. 

Tudatosítani, hogy a személyéhez kap-

csolható számjegyek 

állandóak (születési dátum, személyi 

szám), használatakor az ellenőrzés és 

pontosság elengedhetetlen. 

 

30 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: A pénznemek biztos 

felismerése. 

 

Mérési gyakorlatok. 

A pénz. 

 

3. Mértékegységek, méretek, pénz 

Válassza ki és használja a megfelelő 

mérőeszközt, mérjen 

pontosan. 

Ismerje a pénz gondos kezelését, 

megőrzésének módját (bank). 

Mérési gyakorlatok, mértékegységek, 

mérések. 

A pénz, pénzkezelés, banki ismere-

tek. 

 

1.  A pénzzel kapcsolatos felelős gondol-

kodást kialakítani. 

Adott mennyiség minél pontosabb kimé-

rése. 

Banki alapfogalmak, tevékenység megis-

merése. A felelős. 

25 
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A manipuláció akadályozottsága stb. indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető,  

hosszabb megalapozó szakaszt, kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése  

támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot.  

  A Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. speciális (adaptált) eszközöket kell használni  

(speciális vonalzó, körző stb.); 

A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri Tájékozódás segítéséhez,  

vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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TESTNEVELÉS 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 11–12. évfolyam 

Heti óraszám 5 

2 éves óraszám 360 

 

 

 



  

1615 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 24 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 70 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 80 

4. Labdás gyakorlatok 60 

5. Sportjátékok elemei 90 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 

Fejlesztendő kompeten-

cia: Biztos tájékozódás 

Sorakozás 

Alapállás  

Járások.  

Testfordulatok 

Futások 

Szökdelések 

 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

Fejlesztési feladat 

1. Önállóan sorakozni, az irá-

nyokat ismerni. 

2. A gyakorlatokat egyre ponto-

sabban végrehajtani 

  

Ismeretek 

1. Sorakozás 

2. Járások 

3. Menetelés 

4. Testfordulatok 

Vezényszavakat ismerni és követni. 

Gyakorlatokat  társakhoz  és  alkalomhoz  

illően  fegyelmezetten 

végezni. 

Szabályokat betartani, utasításokat minél 

pontosabban követni. 

Testi fejlesztés, téri irányok, eligazodás 

térben. 

Helyes életmód kialakításának elmélyíté-

se. 

 

24 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Összhang 

Kézi szergyakorlatok 

 

Szer nélküli gyakorlatok 

 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 

 Legyen képes az alapgyakorlatokat huzamosabb ideig végezni. Környezet- és 

 Értse meg az egyszerű utasításokat. egészségvédelem: 

 Tudja a kéziszereket megfelelően használni. egészségmegőrzés 

 

 

Ismeretek 

 

Két-három mozgáselem összekap-

csolása. 

 

Kéziszer- és szabadgyakorlatok. 

 

Szakkifejezések megértése és al-

kalmazása. 

  

Alapgyakorlatokat pontos végzése, hibák 

javítása. Izmok erősítése.. 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Balesetvédelem 

Szökdelések 

Ugrások 

Futás, kúszások, mászá-

sok 

 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, 

játékos feladatok 

Fejlesztési feladat 

1. Szóbeli utasításokat megér-

teni. 

2. Egyre hosszabb ideig 

együttműködni a tartásjavító és 

 izomerősítő gyakorlatokban. 

Ismeretek 

 

 Guggolás 

 

 Kúszás 

 

 Mászás 

 

 Függeszkedés 

 

 Távolugrás 

 

 Guruló átfordulás előre, hátra 

 

 Állórajt, futás 

 

 Egyensúlyozó járás. 

Gyakorlatokat kitartóan végezni, a hibákat 

javítani. 

Izmokat erősíteni. 

 

80 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Ügyesség 

Labdavezetés 

 

Átadás  

Görgetés  

 

Gurítás 

 

4. Labdás gyakorlatok 

Fejlesztési feladat 

 1. Szabályokat megér-

teni, betartani. 

 2. Labdát vezetni egyre 

biztosabban. 

Ismeretek 

1. Kislabda dobás 

2. Átadások 

3. Labdavezetés 

Egyre pontosabban labdát vezetni, célba 

juttatni (kézzel, lábbal). 

 

60 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Versenyszellem 

 

Labdarúgás 

 

Kosárlabda 

 

Pingpong 

5. Sportjátékok elemei Fejlesztési feladat 

1. Betartani a sportjátékok ele-

mi szabályait, és az eszközöket 

 rendeltetésszerűen, bal-

esetmentesen használni. 

2. A szabályokat minél ponto-

sabban betartani. 

Ismeretek 

1. Kosárlabda, röplabda, zsi-

nórlabda 

2. Pingpong 

3. Labdarúgás 

4. Tollaslabda, szivacslabda. 

5. Kidobós 

 Úszás (vízbiztonság) 

 

 Roller, kerékpár, gördeszka, 

görkorcsolya, szánkó használata 

 

 Teke, kugli, biliárd 

 

 Kondicionáló gépek minél 

szélesebb körű alkalmazása 

Sportjátékokat játszani, mások játékát 

figyelemmel kísérni. 

Rendszeresen sportolni.. 

90 
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A testnevelés órán való foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus (szomatopedagógus) 

 javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. A testnevelés óra alóli felmentése nem szükséges. 

 

   Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi  

fejlődési rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Értékelés: Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok 

 

Évfolyamok 11–12. évfolyam 

Heti óraszám 1 

2 éves óraszám 72 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam  

1. Aktuális témák 20 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűnmegelőzés, áldozattá válás 

megelőzése 

20 

3. Egyszerű élethelyzetek és az agresszió kezelése 25 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: A hagyományok 

továbbadása. 

A közösség életében 

adódó aktuális, váratlan, 

szokatlan események 

megbeszélése, eltérő 

megoldások ütköztetése. 

Felkészülés a közösség 

alkalmaira (ünnepek, 

külső programok stb.). 

 

 

1. Aktuális témák 

Fejlesztési feladat  

1Ismerje meg a szűkebb és tágabb 

környezetét, annak életét, kísérje

  figyelemmel az ott 

történteket. olvasás, írás 

Tudatos aktivitást és együttműködést 

alakítani kiMásokkal egyeztetve ve-

gyen részt programok szervezésé-

ben,testi és lelki 

közös eseményeken aktívan vegyen 

részt és viselkedjen megfelelően.

 ítélőképesség 

Fogalmazza meg és fejtse ki saját 

véleményét, és képviselje azt fej-

lesztése 

   

Tanúsítson toleráns viselkedést, 

vitázzon, az álláspontját legyen ké-

pes meggyőzés hatására rugalma-

san megváltoztatni. 

 

 

Ismeretek 

 

 A közösség építése érdeké-

ben saját teendőinek feltérképezése. 

 

 A közösség életében adódó 

aktuális, váratlan események kezelé-

si módjának elsajátítása. 

Az alkalomnak megfelelő külső megjele-

nést és viselkedési módokat 

alkalmazni. 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Helyes értékválasz-

tás 

Erkölcsi érzék fejleszté-

se. 

Norma, normakövetés 

(példakép). 

Közvélemény. 

Helyes-helytelen (visel-

kedési szokások kialaku-

lása, szenvedélyek kiala-

kulása – dohányzás, 

italozás, játékfüggőség, 

kábítószer-fogyasztás) 

Lopás (enyveskezűség), 

kölcsön kérése, vissza-

adása. 

Jó – rossz,  

őszinteség – hazugság 

fogalompárok tisztázása.  

Árulkodás. 

Bocsánatkérés – megbo-

csátás. 

Siker, kudarc, feladatvál-

lalás. 

Véleményalkotás (isme-

retek alapján), előítélet 

(beskatulyázás). 

Téves vélemény követ-

kezményei: megalapo-

zatlan bizalom káros 

 

 

2. Előkészület a felnőtt életre. Bűn-

megelőzés, áldozattá válás megelő-

zése 

Fejlesztési feladat  

  

1.  Reális önismeretre és valós hely-

zetértelmezésre törekedni.  

2.  Tudatosan cselekedni, erőfeszí-

tést tenni a kívánt cél elérése ér-

dekében. Norma, normakövetés 

(példakép). szókincsbővítés, 

 

Mindennapi tevékenységeiben fon-

tossági sorrendet felállítani.  média-

ismeret, 

Megérteni a munkafegyelem tartal-

mát. 

Ismerni és betartani az általános 

balesetvédelmi szabályokat.     

Téves vélemény-, megalapozatlan 

bizalom károsegészséges életmód, 

következményeit figyelembe ven-

ni,egészség-megőrzés, megkárosí-

tás, rossz hatások).  

A pénz kezelésének fontosságát 

ismerni, gazdálkodásában a 

 könnyelműséget kerülni.

 személyes 

A pihenés szükségességét és formái 

ismerni.szükségletek, teendők, 

Együttműködés erősítése, felelősségtudat 

mélyítése, bizalomérzetét 

kialakítása a közös célokért dolgozókkal. 

 

 

20 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Vitakultúra. 

Vita. 

Kritika – kritizálás. 

Bántó megjegyzések, 

reagálás bántó megjegy-

zésekre. 

Bántó kritika, segítő kriti-

ka felismerése, és a 

bántó kritika tompítása. 

Agresszív viselkedés – 

reagálás agresszióra. 

Tettlegesség, szóbeli 

bántás, érzelmi zsarolás 

(ismerőssel, idegennel 

szemben). 

A viták rendezése szó-

ban, külső segítséggel, 

ha kell. 

A személyes jogok tuda-

tosítása (igények meg-

nevezése, egyenlő elbá-

nás, magánélet, állás-

pont megváltoztatása, 

kérdéseket feltenni stb.). 

Hogyan mondj nemet? 

Mérlegelés, kérés eluta-

sítása udvarias formá-

ban. 

 

 

3. Beilleszkedés, alkalmazkodás 

1.  Fogadja el a szabályokat, az eset-

leges vitákat kulturált formában ren-

dezze. 

2.  Ismerjen meg és próbáljon ki 

konfliktuskezelési technikákat, meg-

oldási módokat. 

3.  Képes legyen saját életének 

szervezésére, igényeinekmegfelelő 

helyes napirend kialakítására. 

4.Tanúsítson szolidaritást a rászoru-

lókkal szemben. 

5.  Aktívan vegyen részt a lakókö-

zösség és az iskolaközösség életé-

ben.  

6.  Kapcsolódjon be a helyi öntevé-

keny csoportok munkájába 

(szakkör, énekkar, tánccsoport). 

Ismeretek 

1. Tanulói jogok és kötelessé-

gek. 

2. Házirend. 

3. Tűz- és balesetvédelem. 

4. Napirend. 

5. Tanórán kívüli elfoglaltságok. 

6. Tanulás és tudás. 

A csoportszabályokat elfogadni eltérő 

csoporthelyzetekben is, azok 

betartásával részt venni a közös tevé-

kenységekben. 

 

 

20 
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Megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek biztosítása eszközök alkalmazása. Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg  

az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását  

    

a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 
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KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

 

 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt órakeret 

 

Évfolyamok 11-12 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

 

 

 

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör/Évfolyam 11-12 

1. Az emberi test 20 
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2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 30 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 30 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 30 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óra-

szám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Empátia. 

Az emberi test változásai 

az idő múlásával (méhen 

belüli élet a születésig, 

életkorszakok szerinti 

változások újszülött-, 

csecsemő-, kisgyermek-, 

kamaszkor, fiatal felnőtt, 

időskor). 

Betegségek (gyermekko-

ri fertőző betegségek, 

szervi betegségek, pl. 

vérnyomás, gyomorbe-

tegség, cukorbetegség 

stb.). 

Orvosi ellátás rendszere. 

Körzeti – szakorvosi – 

kórházi betegellátás. 

Gyógyszerek szerepe. A 

gyógyszerek haszna és 

veszélyei. 

Az öngyógyszerezés 

elkerülése. 

Gyógyszerek tárolása. 

Balesetvédelem – bal-

esetek elkerülése – te-

endők balesetek esetén. 

Elsősegélynyújtás. Seb-

kötözés. 

Orvosi ügyelet, mentőko-

csi. 

 

 

1. Az emberi test 

Fejlesztési feladat 

1. Nevezze meg a testrészeit és azok 

funkcióit, azok kíméletes 

 használatát, a segédeszközök ( 

szemüveg, hallókészülék, stb.) 

 megfelelő alkalmazását. 

2. Vegye észre a testének működé-

sében megjelenő eltéréseket, 

 megfigyeléseit közölje. 

3. Figyelje meg és vegye tudomásul a 

testen megjelenő állandó 

 változásokat. 

4. Küzdje le az orvosi beavatkozással 

szembeni félelmet.. 

Tudja, hogy a gyógyszereket csak az orvosi 

és gyógyszerészi edzése 

utasításnak megfelelően szabad bevenni 

(mennyiségi és 

időbeli utasítások). 

 Ismerje a balesetveszélyes helyze-

teket, és tudatosan kerülje azokat. 

 Tudja, hogy a szükséges odafordu-

lás, segítségnyújtás természetes és ez 

kötelességünk. 

Ismeretek 

 Érzékszerveink és védelmük. 

 Testműködés normál és kóros for-

mái, fellépő zavarok jelzései (rosszullét, 

vérnyomás eltérése, fájdalom). 

Saját testének jelzéseit figyelni, érzéseit 

megbízhatóan közölni, a 

változást jelezni, segítséget kérni. 

 

 

20 



  

1639 

A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  
 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Az egészséges táp-

lálkozás elősegíti a testi 

egészséget. 

A táplálkozás és a moz-

gáskultúra hatása az 

egészségre. 

 

Táplálkozás – zöldség- 

és gyümölcsfogyasztás 

 

Táplálkozás – tejtermé-

kek. 

 

Táplálkozás – húsfo-

gyasztás. 

 

Táplálkozás - édessé-

gek. 

Elhízás – diéta. Test-

edzés. 

 

Élelmiszerekben lévő 

tartósítószer. 

 

Egészségünkre veszé-

lyes anyagok. 

 

 

 

2. Egészségmegőrzés – 

Egészséges életmód 

Fejlesztési feladat 

1. Az egészséges életmód komplexi-

tásáról szerezzen tudást. 

2. Ismerje és alkalmazza, hogy a jó 

étrend a „mindenből egy 

 keveset” elven alapul. 

3. Legyen korosztályának megfelelő, 

tápláló, egészséges heti 

 étrendet (reggeli, ebéd, vacsora). 

4. Tudja, hogy vannak szervezetünkre 

veszélyes anyagok, 

 melyek fogyasztását kerülni kell, 

hogy a szenvedélybetegség 

 nemcsak saját magukat a betege-

ket, hanem a környezetét is 

 tönkreteszi.  

Ismeretek 

 

 A táplálkozás és a mozgáskultúra 

hatása az egészségre. 

 Táplálkozás – zöldség- és gyü-

mölcsfogyasztás, tejtermékek, húsfogyasz-

tás, édességek. 

 Elhízás – diéta, testedzés (küzd-

jünk az elhízás ellen diétával és testmoz-

gással). 

 Káros szenvedélyek (dohányzás, 

alkohol, bódító hatású szerek, játékfüggő-

ség, testképzavarok) kialakulásának meg-

előzése. 

Környezeti veszélyek elkerülésének és az 

egészséges életmód 

kialakítási igényének tudatosítása. 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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Fejlesztendő kompeten-

cia: Az élő természet 

védelemre szorul. 

Az élő természetről tanult 

ismeretek rendszerezé-

se. 

Összefüggések felisme-

rése, következtetések 

levonása. 

 

A környezet és az élőlé-

nyek egymásra gyakorolt 

hatása. 

 

Tápláléklánc. 

 

Az ember környezetre 

gyakorolt hatása. 

 

Környezetvédelem. 

Védett környezet. Nem-

zeti parkok. 

Környezetvédő progra-

mok. 

 

Növények és állatok 

tartásának szabályai. 

 

 

 

3. Élő természet – Élőlények és 

környezetük 

Fejlesztési feladat  

1.  Szerezzen további ismereteket a termé-

szet sokszínűségéről. 

2.  Tájékozódjon a tanult ismeretek alapján 

kis segítséggel a 

térképen, könyvekben a növények és állatok 

élőhelyei, 

táplálkozása, haszna témákban 

3.  Segítséggel vonjon le következtetéseket a 

növények, állatok 

életmódja alapján. 

4. Érezzen felelősséget a gondozására 

bízott növényekért és kirándulás 

 állatokért.  

5. Lehetőségei szerint óvja környezete 

élővilágát.  

6. Értse meg a változatos táplálkozás 

szükségességét.  

 

 

Ismeretek 

 

 Növények, állatok, emberek jellemző 

tulajdonságai (különböző földrészeken élő 

emberek csak bőrszín és arcforma alapján 

különböznek egymástól). 

 A környezet hatása az élőlényekre, 

összefüggések felfedezése. 

 Szárazföldi-, vízi életmód (édesvízi – 

Ismerni a növények és állatok élőhe-

lyeit, táplálkozását, hasznát. 

Felelősséget érezni a gondozására 

bízott növényekért, állatokért. 
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A NAT fejlesztési terüle-

teinek, nevelési 

céljainak ele-

mei  

 

Tematikai egység  Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Fejlesztési cél  

 

Óraszám 
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A víz. 

 

A tűz. 

 

Természeti katasztrófák. 

 

Küzdelem a természet 

erői ellen. 

 

Tiszta víz (ivóvíz – 

szennyezett víz). 

Tiszta levegő (légszeny-

nyezők – megelőzés). 

 

 

Tiszta környezetünk. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

- veszélyes hulladékok. 

Hulladék újrahasznosítás 

 

4. Élettelen környezet – környezeti 

ártalmak 

Fejlesztési feladat 

1. Ismerje az iható és nem iható vízre 

vonatkozó feliratokat, 

 ábrázolásokat (az „ivóvíz” és a” nem 

ivóvíz” jelző feliratokat) 

 és a kapcsolatos teendőket 

2. Ismerje és tudja elmondani, hogy 

milyen szabályokat kell 

 betartani a háztartásban keletkező 

tűz megelőzésére. 

3. Tudja, hogy vannak elemi csapások, 

amikkel szemben 

 tehetetlen az ember és vannak bal-

esetek, aminek saját maga az 

 okozója. 

 Tanuljon meg szűkebb- és tágabb 

környezetében tisztaságot, rendet tartani. 

 Képességeihez mérten sajátítsa el a 

környezetében lévő fűtőberendezés, háztar-

tási gépek rendeltetésszerű, balesetmentes, 

környezetkímélő használatát. 

 Vegye észre, ha elhasználódott a 

levegő, és tanulja meg a szellőztetést. 

 Ismerjen lakóhelyén levegőzésre 

alkalmas helyeket és közelben lévő kirándu-

lóhelyeket. 

 Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés 

szabályait és annak fontosságát. 

Ismeretek 

A tanuló vigyázzon a tisztaságra, 

tanulja meg környezetének 

védelmét, szépítését.  

Alapszinten ismerje meg a víz sze-

repét a háztartásban és az élet 

egyéb területein. Tartson környeze-

tében tisztaságot és rendet. 
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Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő  

alakítása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 

   A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál speciális szemléltető eszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az 

ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, he-

lyettesíteni az ismeretanyagot. 

egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása, használata (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

 segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása, használata). 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 

Érdemjeggyel ötfokozatú skálán 

Havonta szöveges értékelés, P.A.C. 

Projekt értékelés: tanári, tanulói, önértékelés 
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A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA GYAKORLATI KERETTANTERVE 

 

Agyagtárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére készségfejlesztő kerettanterv 

 

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére készségfejlesztő kerettan-

terv 

 

Háztartástan – életvitel készségfejlesztő kerettanterv 

 

Irodatechnikai eszközök használata készségfejlesztő kerettanterv 

 

Kert- és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv 

 

Kisegítő állatgondozó készségfejlesztő kerettanterv 

 

Kisegítő takarító készségfejlesztő kerettanterv 

 

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Mézeskalács-sütő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Palántanevelő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Papírtermék készítő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Szövött-tárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Udvaros készségfejlesztő kerettanterv 

Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#AGYAGTÁRGY
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#HABILITÁCIÓS
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#NEM
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#NEM
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#HÁZTARTÁSTAN
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#IRODATECHNIKAI
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#KISEGÍTŐ
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#KONYHAI
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#MÉZESKALÁCS
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#MOSODAI
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#Papírtermék
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#SZÖVÖTT
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#TEXTIL
Részletes%20oktatási%20készségfejlesztő.doc#UDVAROS
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AGYAGTÁRGY KÉSZÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

A készségfejlesztő kerettanterv az agyagtárgy készítés alapvető technikáinak készségszintű 

 

elsajátításával megvalósuló, társadalmilag elfogadott esztétikai értéket hordozó, művészeti, 

 

tárgyalkotó tevékenységet foglalja magába. 

 

Célok 

 

A tanuló váljon alkalmassá használati termékek (háztartási- és dísztárgyak) előállítására, és mint betanított mun-

kás ebben közreműködjön. 

 

Fejlessze a produktív munkavégzést megalapozó személyes, szociális és szakmai kompetenciákat. 

 

Alakítsa ki és ápolja a kreatív önkifejezés igényét. 

 

Segítse elő az alkotótevékenység során szerzett én-kompetencia élmény által a pozitív önértékelést, támogassa 

az alkotásban rejlő elaborációs lehetőségek által az érzelmek és feszültségek feldolgozását. 

 

Keltse fel a művészetek, kiemelten a kerámiakészítés és a népművészet iránti érdeklődést, és bővítse az ezek-

kel kapcsolatos ismereteket. 

 

Feladatok 

 

A képességek függvényében az agyagtárgy készítő eljárások minél teljesebb megtanítása. 

 

A művészeti ismeretek bővítése, az alkotó- és befogadóképesség fejlesztése. 

 

Az agyagtárgy készítő tevékenységekhez kapcsolódó jártasságok, készségek fejlesztése. 

 

Önszabályozási, együttműködési és alkalmazkodási stratégiák fejlesztése. 

 

Gondolkodási műveletek, forma- és térészlelés, figyelem, emlékezet, tervezés, rugalmasság, alkotó képzelet 

fejlesztése. 
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Az önkifejezési törekvések támogatása, motiváció felkeltése az önálló alkotótevékenység iránt. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Erkölcsi nevelés: A tanuló elsajátítja a műhelyben szükséges óvatos viselkedési- és együttműködési szabályo-

kat, megismeri a műhely rendjének fontosságát, toleránssá válik önmagával és társaival szemben. 

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: a készségfejlesztő kerettanterv keretében a tanuló megismerkedik a nemzeti 

hagyományokkal, a népi iparművészet alapjaival, a használati eszközökkel, díszítő elemekkel. 

 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: a képzés során a tanuló képessé válik saját alkotói kompetenciájának 

megélésére, átéli a tárgyak létrehozásának örömét. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: a készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása közben a tanulók megismer-

kednek a természetben előforduló alapanyagok felhasználhatóságával, az anyagokkal, energiával való takaré-

kossággal. A készségfejlesztő kerettanterv tananyagtartalma segíti a megfelelő óvatosság kialakulását az alap-

anyagok egészség- és környezetkárosító hatásainak kivédésére. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: az agyagtárgy készítéshez kapcsolódó speciális kifejezésekkel bővül a szókincs, 

ezáltal változatosabbá válik a beszédprodukció. 

 

 

Matematikai kompetencia: a gyakorlati tevékenységek szükségessé teszik a minél önállóbb probléma-felismerést 

és megoldást, a mennyiségek kezelését, hozzájárul a téri- és időbeli tájékozódás fejlődéséhez. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: a tanuló ismeretei fejlődnek a munkafolyamatok során az al-

kalmazott eszközök funkciójának megismerésével, a változások követésével, az anyagátalakulás folyamatának 

megfigyelésével, az egészség- és balesetvédelmi ismeretek elsajátításával. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A képzés támogatja a tanulók kreativitásának, esztétikai 

érzékének, önálló ízlésvilágának fejlődését. Képessé válnak tapasztalataik, élményeik kreatív kifejezésére, az 

esztétikum és praktikum összhangjánaktervezésére. Lehetőségük adódik a kulturális sokszínűség megismerésé-

re. A művészi önkifejezésen keresztül gazdagodik a személyiségük, önismeretük, kialakul belső igényességük, 

és megélik az önálló forma, szín választásán keresztül saját alkotói kompetenciájukat. 

 

 

Elvárt teljesítmény 

 

 

A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a kerámiakészítés alapvető technikai fogásait és elméleti 

ismereteit. Az alkotótevékenység során a munka- és balesetvédelmi szabályok betartása mellett törekedjen az 

adekvát alapanyag- és eszközhasználatra és a produktív együttműködésre. Az elkészítendő tárgyakban töreked-

jen a forma-funkció és egyéni elképzelései összhangjának megjelenítésére. 

 

 

Anyagismeret: a tanulónak ismernie és tudnia kell: 

 

az agyag és egyéb szakmai alapanyagok eredetét, előkészítését a gyakorlati tevékenységben történő felhaszná-

láshoz, 

 

a munka során használt eszközök, szerszámok megnevezését, funkcióját, 

 

a kerámiakészítés fázisait, 

 

az edényformákat és azok funkcióit, 

 

az alapvető színező anyagokat és eljárásokat. 

 

 

Az agyagtárgy-készítő szakmai ismereténél a tanulónak ismernie kell: 

 

a hagyományos tárgykészítés módjait, technikáit, 

 

kerámiatörténeti alapismereteket, 
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az agyag-előkészítés műveletét, 

 

különböző alakítási technikákat, 

 

a mintázásban használt eszközöket, eljárásokat és a mintázás lehetőségeit, 

 

a tervezésben az alapvető tervezési ismereteket (anyag- és eszközszükséglet), 

 

forma- és színkompozíciós ismereteket. 

 

 

Esztétika, néprajzi, népművészeti alapismeretek tanulása során a tanulónak tudnia kell: 

 

az esztétika fogalmát, jelentőségét a tárgykészítésben, 

 

néprajzi motívumok ismeretét, 

 

alapvető népművészeti ismereteket, 

 

különböző tájak, korok jellegzetes forma- és mintakincseit. 

 

 

Gyakorlati követelményeknél a tanulónak ismernie és tudnia kell 

 

a különböző formaalakító eljárásokat 

 

lapedény készítés, 

 

applikált edénykészítés, 

 

formába préselt edénykészítés, 

 

marokedény készítés, 

 

korongolt edénykészítés, 
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szakszerűen elvégezni a szükséges előkészítő műveleteket, 

 

a különböző díszítési eljárásokat, 

 

a mintázási lehetőséget kihasználva változatos, egyedi termékek kivitelezését, 

 

a megfelelő technika kiválasztását a tervek elkészítése után, 

 

a munkafolyamatok helyes sorrendjének kialakítását 

 

a befejező műveletek szakszerű elvégzését, 

 

az elkészített tárgyban keletkezett hibák felismerését, szükség esetén kijavítását, 

 

a használt vegyi anyagok szakszerű, egészségkímélő kezelését, 

 

a kemence használata során a szakszerű és óvatos munkavégzést. 

 

 

Munkavédelmi alapismeretek: 

 

védőfelszerelések, munkaruházat ismerete, 

 

a műhely tisztántartásának, portalanításának biztosítása, 

 

a balesetveszélyes hulladékok szakszerű eltávolítása. 

 

 

Elsősegélynyújtás alapismeretek: 

 

szúrás, vágás, égés kezelése, 

 

kéziszerszám okozta sérülés kezelése, 
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mentőláda ismerete, helyes használata. 

 

 

Az agyagtárgy-készítő szakmai program oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A  szakmai  képzéshez  három,  a  funkció  szerint  elkülönített  helyiség  szükséges:  műhely,raktár, kemencetér. 

 

A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas tanműhely szükséges, a tanulók testmére-

tének és az ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel, munkaasztalokkal felszerelve. 

 

 

Eszközigény 

 

 

Lakkozatlan felületű agyagbegyúró asztal 

 

Elektromos kemence és tartozékai (polcok, állványok) 

 

Fazekaskorong, asztali korongok 

 

Mintázófák, gyűrűk, fakések 

 

Vágódrótok 

 

Rajztáblák, gyúródeszkák, sodrófák 

 

Különböző méretű műanyag tálak, tölcsérek, fedeles vödrök, tároló dobozok 

 

Fakanalak, merőkanalak, szűrők, sziták 

 

Ecsetek különböző méretben 

 

Fazekas agyag, samottos agyag (finom és durvaszemcséjű) 
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Engóbok (földfesték), mázak, színtestek 

 

Mázazó, égető fogók 

 

Védőruházat – hőálló kesztyűk, gumikesztyűk, maszk 

 

Tisztálkodó- és takarítóeszközök 

 

 

Szemléltető eszközök 

 

 

A népi fazekasság, a kerámia ipar és kerámiaművészet bemutatására albumok 

 

A tananyagban szereplő technikákkal készült tárgyak (az alkotás fázisainak bemutatására) 

 

Szakkönyvek, tankönyvek, szaklapok, fényképek, képeslapok 

 

 

Audiovizuális eszközök 

 

 

Számítógép, interaktív tábla 

 

DVD-, CD-lejátszó 

 

fényképezőgép, kamera 

 

4. Diavetítő, diafilmek 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

 

   Évfolyamok   11-12.    
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   Heti órakeret   8    

            

   2 éves órakeret   576    

            

   Ebből kötött   518    

            

   Szabadon tervezhető órakeret   58    

           

  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret      

            

  Témakör / Évfolyam  11-12.  11.  12. 

           

1.Tárgyalkotó eljárások   200  100  100 

           

2.Díszítő eljárások   190  95  95  

           

3.Anyag- és eszközismeret  56   28  28  

           

4. Művészeti alapismeretek  52   26  26  

           

5. Munkavédelem   20   10  10  

           

Szabadon tervezhető órakeret  58   29  29  

          

       

 Tematikai egység 1. Tárgyalkotó eljárások  Órakeret: 200   

      

 Előzetes tudás 1.  Elemi ismeretek a tárgyalkotási technikákról, festésről,   

   mintázásról.        

     

 Tantárgyi fejlesztési 1.  Esztétikus, használható agyagtárgyakat készíteni minél kevesebb  

 célok segítséggel. Saját elképzeléseket megvalósítani az alkotómunka   
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   során.        

         

        

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények    Kapcsolódási   

        pontok   

            

   

 

        



 

 

1656 

 

Fejlesztési feladat  

1. Minél nagyobb önállósággal megtervezni a munkafolyamatot Kommunikáció: 

 és kiválasztani a szükséges alapanyagokat, eszközöket. anyanyelv, 

2. A tárgyalkotó eljárásokat megkülönböztetni. beszédfejlesztés 

3. Az agyagtárgy-készítő technikákat az elkészítendő tárgyakhoz  

 rendelni. Számolás-mérés: 

4. Az agyag alakításának lehetőségeit figyelembe venni önálló Térbeli és időbeli 

 elképzelései megvalósításánál. tájékozódás 

5. Legyen képes a közös tevékenységben együttműködni, ha  

 szükséges, tudjon segítséget kérni. Etika: egyén, 

6. Növekvő önállósággal, irányítás mellett készítse el a közösség, társadalom; 

 különböző tárgyakat. önismeret; az 

7. Egyéni ötleteket, elképzeléseket megvalósítani az esztétikai érzék 

 alkotómunka során. fejlesztése 

Ismeretek 

Lapedények készítésének 

 

Apró elemekből applikált edények 

 

Figurális kerámia 

 

Korongozás gyakorlása 

 

Agyagtárgyak szárításának, előkészítésének égetéshez 

 

Tevékenység 

Az agyag előkészítése begyúrása. 

A megfelelő agyagtípus kiválasztása és előkészítése – méretezése, begyúrása, levegőtlenítése. 

 

Különböző formájú, funkciójú lapedények készítése, pl.: tálak, tányérok, lapvázák, dobozok. 

 

Az agyag nyújtása, méretre vágása, a darabok összeillesztése agyagpépes rögzítéssel. 

 

Golyó gyúrása, agyaggyöngyök készítése. 
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Golyós préseléssel különböző formájú, funkciójú tárgyak készítése. 

 

Építés golyókból agyagpépes rögzítéssel. 

Agyaghurka sodrása, felrakása, különböző formájú, funkciójú tárgyak készítése. 

 

Csigás elemek készítése, felrakása, különböző formájú, funkciójú tárgyak készítése. 

 

Hengerkorongolás gyakorlása, benyomás, felhúzás próbálgatása. 

 

Kombinált elemekből épített tárgyak 

Szivacsolás, simítás, sorja eltávolítás. 

Tárgyak megjelölése névjeggyel, monogrammal. 

Szivacsolás zsengélés előtt. 

Portalanítás mázazás előtt. 

A tanult technikák szabadon választott kombinációjával készített agyagplasztikák, agyagbábok, állatfi-

gurák, emberalakok, népi gyermekjátékok, ékszerek készítése. 

 

Agyagtárgyak készítése a tanult elemek és eljárások különféle kombinációjával: hasas, szűkülő nyakú 

edények készítése, építése golyókból, agyaghurkából, szalagokból, csigás elemekből, ezek variációiból 

agyagpépes rögzítéssel, különféle formába préselt edények 

Kulcsfogalmak/ Eszköz, anyag, technika megnevezése. Az elkészített tárgy 

fogalmak megnevezése és funkciója.  

 Az elkészítés részfolyamatával kapcsolatos fogalmak. 

 Korongozás, lapedény, szivacsolás, monogram, mázazás, csigás elem. 

Tematikai egység 2. Díszítő eljárások Órakeret: 190 

   

Előzetes tudás Elemi ismeretek a tárgyalkotási technikákról, festésről, mintázásról, 

 az agyag tulajdonságairól, formázhatóságáról.  

  

Tantárgyi fejlesztési Tetszetős kerámiatárgyakat létrehozni változatos díszítő technikák 

célok alkalmazásával.  
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 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Az agyag halmazállapotának, lágyságának megfelelő díszítő Kommunikáció: 

 technika kiválasztása. anyanyelv, 

2. A díszítő technika megfelelő alkalmazása - eszközválasztás, beszédfejlesztés 

 nyomaték, festékek, mázak kikeverése, felhordása megfelelő  

 vastagságban irányítással. Számolás-mérés: 

  térbeli és időbeli 

Ismeretek tájékozódás 

1. Nyers, puha agyagon alkalmazható díszítő eljárások  

2. Első égetés előtti díszítő eljárások Etika: az esztétikai 

3. Nyers, száraz agyagon alkalmazható díszítő eljárások érzék fejlesztése 

4. Égetett agyagtárgyakon alkalmazható díszítő eljárások  

 

 

Tevékenység 

 

Pecsételés apró tárgyakkal, természetes anyagokkal. 

 

Agyagtárgyak díszítése karcolással, vájással. 

 

Agyagtárgyak díszítése rátett, domborműves technikával. 

 

Textíliák, érdes felületű anyagok agyagra préselése. 

 

Áttört díszítés szaggatóformával és szabad kézzel. 

 

A kész agyagtárgyak díszítése kavicsolással és földfestékkel. 

 

Az égetett agyagtárgyak díszítése mázazása különböző módszerekkel-ecsettel, mártással, csorgatás-

sal, sablonnal stb. 
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Kulcsfogalmak/ A díszítő eljárás és a szükséges eszközök elnevezése. 

fogalmak   

   

   

Tematikai egység 3. Anyag- és eszközismeret Órakeret: 56 

   

Előzetes tudás Ábrázolás-alakítás alapanyagainak, eszközeinek, felhasználási 

 technikáinak ismerete.  

  

Tantárgyi fejlesztési Agyagtárgy készítés során az alapanyagok és eszközök 
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célok  rendeltetésszerűen tudja használni.  

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Legyenek ismeretei a különböző agyagtípusok Kommunikáció: 

 tulajdonságairól, felhasználási területeiről. anyanyelv, 

2. Néhány gyakran alkalmazott eszköz neve, adekvát használata, beszédfejlesztés 

 tisztán tartása.  

3. Engóbok, mázak kikeverése, megfelelő felhordása az Számolás-mérés: 

 agyagtárgyakra irányítással. Térbeli és időbeli 

   tájékozódás 

Ismeretek  

1. Agyagtípusok és felhasználási területük Etika: egyén, 

2. Az alkotómunka során használt eszközök, funkciójuk, közösség, társadalom; 

 rendeltetésszerű használatuk önismeret; az 

3. Engóbok, mázak esztétikai érzék 

   fejlesztése 

 

Tevékenység 

 

A különböző agyagtípusok tulajdonságainak megtapasztalása. 

 

Felhasználási területek, hasonlóságok, különbségek megfigyelése. 

 

Agyag tárolása, megóvása a kiszáradástól. 

 

Az agyag megmunkálása során bekövetkező halmazállapot változások megtapasztalása. 

 

Az agyagalakíthatóság határainak megtapasztalása. 

 

Ismerkedés az alakítás, mintázás, díszítés, korongozás, égetés eszközeivel, funkcióikkal, rendeltetés-

szerű használatukkal, tárolásuk, ápolásuk módjával. 
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A földfestékek és mázak alapvető tulajdonságainak, használati lehetőségeinek megtapasztalása és 

felhordási lehetőségek kipróbálása. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ Agyagtípusok elnevezése, pl: fazekas, samott, porcelán 

fogalmak Az eszközök elnevezése, pl.: mintázófa, spatula, szobrászgyűrű, 

  metsződrót  

   

   

Tematikai egység 4. Művészeti alapismeretek Órakeret: 52 

   

Előzetes tudás Népszokások, népi hagyományok, művészeti ágak ismerete. 

  

Tantárgyi fejlesztési Megismerni a különböző kerámiatárgyakat, funkciójukat, a 

célok  motívumokat felhasználni az alkotómunka során. 

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. Műalkotások differenciálása művészeti ágak szerint. Kommunikáció: 

2. Irányítással szemléljen művészeti alkotásokat. anyanyelv, 

3. Ismerje meg a népi kismesterségek jellemző vonásait és beszédfejlesztés 

 néhány népszokást.  

4. Ismerkedjen a különböző népek kerámiáival, felhasználási Számolás-mérés: 

 területeivel.  Térbeli és időbeli 

5. Differenciálja a népművészet tárgykultúráját anyag és funkció tájékozódás 

 szerint.   

6. Növekvő önállósággal alkalmazzon néhány jellegzetes díszítő Etika: egyén, 

 motívumot.  közösség, társadalom; 

   önismeret; az 



 

 

1662 

Ismeretek  esztétikai érzék 

1. Betekintés különböző korok és kultúrák tárgyalkotó és fejlesztése 

 emberábrázoló művészetébe  

 

Népünk művészete 

 

A kerámiakészítés története, a kerámia felhasználási területei 

 

Különböző népek kerámiái 

 

A forma és funkció kapcsolata agyagtárgyaknál 

 

 

 

 

Tevékenység 

 

Múzeumlátogatás, nevezetes épületek, tájházak, alkotóházak megtekintése. 

 

Művészeti albumok, kiadványok szemlélése. 

 

Különböző művészeti ágak jellemző alapanyagainak, munkaeszközeinek és technikáinak megfigyelése. 

Lehetőség szerint: alkotók megfigyelése munka közben. 

 

Ismerkedés népszokásainkkal, az ünnepekhez kapcsolódó hagyományokkal, tárgyakkal. 

 

Tájegységekre jellemző díszítő motívumok rajzolása, alkalmazása agyagtárgyakon 
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 Kulcsfogalmak/ Művészeti tevékenységek és egyszerű esztétikai fogalmak.  

 fogalmak Népi kismesterségek és jellemző alapanyagaik: népi faragóművészet,  

  bőrmívesség, hímzés, csipke, mézesbábosság, hímes tojás, fonás,  

  szövés, fazekasság.    

  Népszokások jellemző momentumainak megismerése: húsvéti,  

  farsangi, karácsonyi népszokások.    

  Díszítőmotívumok, tájegységek elnevezése.    

  Művészeti tevékenységek és egyszerű esztétikai fogalmak.  

  Neves alkotók, jellegzetes alkotások-festészet, szobrászat, grafika,  

  építészet    

      

      

 Tematikai egység 5. Munkavédelem  Órakeret: 20  

      

 Előzetes tudás Háztartástan alapismeretek (takarítás, személyi higiénia,  

  eszközhasználat).    

     

 Tantárgyi fejlesztési Az agyagtárgyak készítése során balesetek, balesetveszélyes  

 célok helyzetek elkerülésével tevékenykedni, alkotásokat létrehozni.  

      

     

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási  

    pontok  
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Fejlesztési feladat   

1. Munka- és balesetvédelmi szabályokat megismerni és Kommunikáció: 

 betartásukra törekedni. anyanyelv, 

2. Felismerni a balesetveszélyes helyzeteket és szükség esetén beszédfejlesztés 

 segítséget kérni.   

   Számolás-mérés: 

Ismeretek  Térbeli és időbeli 

1.  A biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen munka- és tájékozódás 

balesetvédelmi szabályok megismerése.  

2.  Munka- és védőruha funkciója Etika: egyén, 

3.  A kemence használata, a használat veszélyessége. közösség, társadalom; 

 a.  Segítségkérés módjainak, eszközeinek ismerete. önismeret; az 

   esztétikai érzék 

Tevékenység  fejlesztése 

1. Az agyag, festékek, mázak biztonságos használatának  

 alapvető szabályainak elsajátítása szemléltetés, magyarázat  

 útján és az alkotómunka folyamatában (pl.: por keletkezésének  

 megakadályozása festékkeverés közben, festék, máz és  

 agyagpor belélegzésének elkerülése).  

2. A balesetek megelőzéséhez szükséges tennivalók  

 szemléltetése és gyakorlása (pl. kiömlött víz feltakarítása,  

 festék azonnali eltávolítása, agyagtömbök mozgatása, törött,  

 repedt kerámia kezelése, érintésvédelem).  

3. Segítségkérés, problémamegoldás gyakorlása szituációs  

 játékok segítségével.  

4. Foglalkozások utáni kézápolás.  

   

Kulcsfogalmak/ Munka- és balesetvédelmi szabályok ismerete és betartása. 

fogalmak Segítségkérés módjainak ismerete.  
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HABILITÁCIÓS CÉLÚ MUNKAVÉGZÉS INTEGRÁLT MUNKAVÉGZÉSRE KÉPES 

 

TANULÓK RÉSZÉRE KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

Célok 

 

A tanulókat differenciáltan felkészíteni az iskola elvégzése utáni munkavégzésre. 

 

Segíteni abban, hogy gyakorlati, tapasztalati úton, saját élményen keresztül tudja kialakítani a munka értékének, 

a munkavégzés értelmének, funkciójának szerepét. 

 

Megtalálni a képességeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő gyakorlati munkatevékenységet. 

 

Ismereteket szerezni az iskolai környezetben nem közvetíthető területekről, illetve munkafolyamatokat gyakorolni 

egyre önállóbban. 

 

Erősíteni a felelősségtudatot, fejleszteni az alkalmazkodóképességet, kialakítani a segítőkész magatartást. 

 

Felkészíteni a tanulókat arra, hogy mint munkavállaló, ismerjék meg azokat az elvárásokat, szabályokat, ame-

lyekkel az iskola elvégzése után találkozhatnak. 

 

Elősegíteni, hogy a tanuló a nyílt munkaerő piacon (védett és normál munkahelyeken is) – egyéni megsegítés 

mellett – felnőttként munkát vállalhasson. 

 

Feladatok 

 

A gyakorlati munkavégzés során különböző munkahelyek és foglalkozásfajták megismerése. 

 

Külső munkahelyeken a munkafolyamatok megismerése és gyakorlati végzése. 

 

Az iskolai és munkahelyi elvárások közötti különbséghez való hozzászoktatás. 

 

Az iskolában szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása a munkahelyi feladatvégzés során. 

 

Az ismeretek folyamatos átadása a gyakorlat végzése közben. 
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Balesetvédelmi oktatás, a balesetveszély és a balesetek kivédési lehetőségének tudatosítása. 

 

A munkafolyamatokhoz illetve a munkahelyi – szociális kapcsolatokhoz, kommunikációhoz köthető szabályok, 

viselkedési normák megtanulása, betartása, munkamorál, munkafegyelem fejlesztése. 

 

A munkahelyi tapasztalatszerzés közben a saját képességek, korlátok megismerése. 

 

Tájékozódó képesség fejlesztése és magabiztosság növelése a közlekedésben, munkahelyeken. 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

Az erkölcsi nevelés: A tanuló a gyakorlatban, munkahelyi környezetben ismeri meg a munkaterületen követendő 

szabályokat, szokásokat. A társas kapcsolatokban fejlődik az egymásra való odafigyelés, együttműködés és a 

tolerancia képessége. Elsajátítja a munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésnek és a munkatársi kapcsola-

tok kialakításának normáit és lépéseit. A munkahelyi tevékenységeken keresztül fejlődik a munkamorál, munka-

kedv és a kötelességtudat. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanuló megtapasztalja a hétköznapi életben végzett munkatevékenységet, 

azok szerepét és hasznosságát. Munkavégzésével aktívan részt vesz a társadalmi értékteremtésben. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A képzés során a tanuló megismeri a munkával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit. Munkahelyi környezetben gyakorolja a társadalmi elvárásoknak megfelelő megbízható és fele-

lős magatartás kialakítását. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A tanulók munkahelyi környezetben, a gyakorlati tevékenységek so-

rán megismerik képességeiket, korlátaikat, lehetővé válik a reális énkép kialakítása és az önbizalom fejlesztése. 

Megtanulnak munkatársi kapcsolatokat kialakítani és a munkahelyen elvárt szokásoknak megfelelően viselkedni 

és kommunikálni. 

 

A családi életre nevelés: A munkahelyi gyakorlat során lehetővé válik a munkavégzés értékteremtő erejének 

megtapasztalása. A fiatalok megismerik a munkavállalás családi életre gyakorolt hatását, összefüggéseit, össze-

egyeztetését, az esetleges nehézségeket. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A tanulók elsajátítják a munkavállalással kapcsolatos megfelelő higiénés 

szokások kialakítását. Megismerik az egészségüket megóvó magatartásformákat és testhelyzeteket. Megtanul-

ják a munkájukhoz szükséges veszélyes anyagokat körültekintően használni és a veszélyes helyzeteket felis-

merni illetve azok elkerülésével hatékonyan dolgozni. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A gyakorlati képzés munkahelyei megfelelő színteret biztosítanak a 

segítő magatartás kibontakoztatásához. A tanulók megtapasztalják az együttműködés, az egymásra való odafi-

gyelés és segítségnyújtás fontosságát, gyakorolják az önkéntes feladatvállalást és megvalósítást. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanulók közvetlen tapasztalatokat szereznek a munkavégzésük kör-

nyezetre gyakorolt hatásáról. Megtanulják a munkatevékenységekhez szükséges erőforrások takarékos felhasz-

nálását, a vegyszerek mértéktartó alkalmazását, munkájuk során keletkezett hulladékok megfelelő tárolását. 

Ezáltal aktívan közreműködnek a természeti értékek tudatos megóvásában. 

 

Pályaorientáció: A különböző munkahelyek megismerése és munkafolyamatok gyakorlása révén a tanuló számá-

ra lehetővé válik, hogy megtalálja az érdeklődési körének megfelelő munkatevékenységet és abban képességeit 

kibontakoztathassa. Hangsúlyos szerepet kap az elképzelések, vágyak és a reális lehetőségek, képességek 

összehangolása. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanuló megtapasztalja saját felelősségét a munkahelyi feladatok elvégzésé-

ben, aktívan részt vesz a munkamegosztásban. Rálátást nyerhet a munkavégzés, pénzkeresés közötti össze-

függésekre. 

 

Médiatudatosságra nevelés: A tanuló elsajátítja a munkatevékenységekhez szükséges elektronikus információ-

hordozók gyakorlati alkalmazását valamint a telefonon, levélben történő kommunikáció alapjait. 

 

A tanulás tanítása: A munkahelyi színtér lehetővé teszi, hogy a tanuló gyakorlatba ágyazva alkalmazza az elmé-

leti órákon elsajátított ismereteit. Lehetővé válik számára az új helyzetekben és munkaformákban történő tanulás 

és tapasztalatszerzés. Olyan tudásra, gyakorlati ismeretekre tehet szert, melyeket a felnőtt életben is tud majd 

hasznosítani. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló – számára eddig ismeretlen - munkahelyi környezetben kerül kommunikáci-

ós szituációkba. Fontos, hogy ne féljen kommunikálni munkatársaival, hogy megtanulja a verbális és nonverbális 

információk helyes értelmezését, átadását,gondolatainak, kérdéseinek, kéréseinek minél pontosabb és érthetőbb 

kifejezését. A munkafolyamatokhoz szükséges anyagok, eszközök, tevékenységek neveivel bővül a szókincs. 

 

Matematikai kompetencia: A tanuló a munkahelyi feladatok elvégzéséhez gyakorlatban alkalmazza a korábban 

megszerzett matematikai ismereteit: a mértékegységek használatát, a téri és időbeli tájékozódást. Munkahelyi 

szituációkon keresztül fejlődik a problémamegoldó képesség. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A tágabb környezet megismerése lehetővé teszi a természet 

és a cselekedetek közötti összefüggések megértését, új technológiák, berendezési tárgyak, eszközök működé-

sének megismerését és rendeltetésszerű használatának gyakorlását. 
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Digitális kompetencia: A tanulók megismerik az IKT-eszközök munkahelyi felhasználásának lehetőségeit és 

módjait, gyakorolják a célszerű, felelősségteljes alkalmazásukat. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: A tanulók saját élményű tapasztalatokat szereznek a munka világában 

történő szerepvállalásról. Munkahelyi környezetben gyakorolják a döntési helyzeteket, a konfliktushelyzetek 

megoldását, a közösségi beilleszkedést. Fejlődik az asszertivitás, a toleráns, elfogadó, segítőkész magatartás és 

a másokra való odafigyelés képessége. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: Az új körülmények (munkahelyek) megismerése hozzájárul 

a tágabb környezet iránti érdeklődés felkeltéséhez. A tanuló számára lehetővé válik a munkatevékenységben – 

felügyelet mellett – az elképzeléseinek, egyéni ötleteinek megvalósítása és az önkéntes feladatvállalás. 

 

A hatékony, önálló tanulás: A tanuló előzetes ismereteit és tanulási tapasztalatait gyakorlati szituációkban alkal-

mazza. Képessé válik segítséget kérni, elfogadni, kérdéseket megfogalmazni, motiválttá válik az ismeretszerzés-

re. 

 

A habilitációs célú munkavégzés tantárgy tárgyi feltételei: 

 

A tevékenységek megkezdése előtt üzemorvosi, egészségügyi vizsgálat, amely az ellenjavallt tevékenységeket, 

munkaformákat, mozgásformákat kizárja. 

 

Iskolai belső gyakorlóműhelyek. 

 

Lehetőleg különböző tevékenységeket folytató fogadó munkahelyek, vagy intézményen belüli gyakorlóhely (pl. 

konyha, karbantartó műhely, iroda, stb.). 

 

Munka- és védőruhák, munka- és védőcipők a tevékenységek szükségletének megfelelően (pl.:.: gumicsizma, 

csúszásmentes cipő, kötény, köpeny, munkakesztyűk, védőszemüveg, stb.) 

 

Szemléltető eszközök: 

 

Könyvek a munkatípusokról, munkahelyi életről, munkavégzés menetéről, munkavállalásról. 

 

Audiovizuális eszközök: 

 

Számítógép, interaktív tábla, telefon. 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

Évfolyamok 11-12. 

  

Heti órakeret 4 

  

2 éves órakeret 288 

  

Ebből kötött 260 

  

Szabadon tervezhető órakeret 28 

  

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret  

 

 Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

     

1. Elmélet az iskolában: Tanórai keretben a gyakorlat 

4 2 2 

előkészítése    

    

2. Elmélet: A négy munkahelyen a munka megkezdésekor 16 4x2 4x2 

     

3. Értékelés: A végzett munka értékelése 4 2 2 

     

4. Gyakorlat: Konkrét munkával töltött idő 236 118 118 

    

Szabadon tervezhető órakeret 28 14 14 
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Tematikai egység 1. Elmélet az iskolában: tanórai keretben a Órakeret: 4 

 gyakorlat előkészítése  

   

Előzetes tudás Kulturált viselkedés, kitartó munkavégzés. Instrukciók megértése és 

 követése. Munkahelyek és tevékenységek ismerete. 

  

Tantárgyi fejlesztési A tanulókat felkészíteni a munkahelyeken történő gyakorlati 

célok tevékenységekre. 

   

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Szabályokat megérteni, elfogadni és betartani. Kommunikáció: 

2. Balesetvédelmi előírásokat elsajátítani. anyanyelv, olvasás- 

3. Ráhangolódni a munkahelyi gyakorlatra és motiválttá válni a írás; beszédfejlesztés. 

 munkatevékenységekben.  

4. Együttműködő, elfogadó magatartást kialakítani. Számolás-mérés: 

5. Aktívan részt venni a felkészülésben. Térbeli és időbeli 

  tájékozódás. 

Ismeretek  

1. Az adott munkahely (vállalat, cég, üzem) helyi Etika: egyén, 

 követelményeinek a megismerése. közösség, társadalom; 

2. Adott munkafeladatok, munkakörülmények bemutatása. önismeret. 

3. Munkavezető megismertetése, utasítás elfogadás és értékelés  

 személyhez kötése.  

4. Balesetvédelmi szabályok ismertetése. Osztályfőnöki óra: 

5. A munkahelyi gyakorlat tanórai keretben történő előkészítése. felkészülés a felnőtt 

6. Általános tájékoztatás. életre. 

7. A gyakorlati céllal való ismerkedés.  

 

 



 

 

1671 

Tevékenység 

 

Képek, videofelvételek nézése a fogadó munkahelyről, a látottak megbeszélése. 

 

 

Megismerkedés az adott helyen folyó munkafolyamatokkal. 

 

Munkafolyamatok értelmezése, lehetőség szerinti gyakorlása. 

 

Szituációs játékok a munkahelyi viselkedéssel, tevékenységekkel kapcsolatosan. 

 

Kulcsfogalmak/ munkahely, munkaruha, védőruha, főnök, beosztott, alkalmazott, 

fogalmak munkatárs, munkaidő, balesetvédelem, munkaköri leírás 

  

 

 

Tematikai egység 2. Elmélet a négy munkahelyen a munka Órakeret: 16 

 megkezdésekor  

   

Előzetes tudás Az adott munkahely, munkakörülmények és tevékenységek elméleti 

 ismerete. 

  

Tantárgyi fejlesztési Az adott munkahelyen felkészíteni a tanulókat a gyakorlati 

célok tevékenységekre, megismerni a munkakörülményeket, 

 munkatársakat, az elvégzendő feladatokat. 

   

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Kulturáltan viselkedni a közlekedésnél és a munkahelyen. Kommunikáció: 

2. Adott munkafolyamatokat megismerni és megérteni. anyanyelv, olvasás- 

3. Motiválttá válni a gyakorlati feladatvégzésre. írás; beszédfejlesztés, 
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  nem verbális 

Ismeretek információk 

1. Biztonságos közlekedés az adott munkahelyre. értelmezése. 

2. A gyakorlati céllal való ismerkedés.  

3. Az adott vállalat, cég, üzem helyi követelményeinek a Számolás-mérés: 

 megismerése. Térbeli és időbeli 

4. Adott munkafeladatok bemutatása. tájékozódás. 

5. Az új munkatársak bemutatása.  

6. Munkahelyi hierarchia megismerése. Etika: egyén, 
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7. Baleset-megelőzési és balesetvédelmi szabályok. közösség, társadalom. 

Tevékenység   

1. Az aktuális munkahelyről részletes tájékoztatás a helyszínen. Osztályfőnöki óra: 

2. Közlekedési lehetőségek, megközelítés, belső tájékozódás. felkészülés a felnőtt 

3. A mindenkori gyakorlati munkahellyel való szemléletes életre. 

 ismerkedés.   

4. Közlekedési gyakorlatok.  

5. Balesetvédelmi oktatás és gyakorlati alkalmazás.  

   

Kulcsfogalmak/ munkahely, munkaruha, védőruha, főnök, beosztott, alkalmazott, 

fogalmak munkatárs, munkaidő, munkaköri leírás, balesetvédelem 

   

   

Tematikai egység 3. Értékelés: A végzett munka értékelése Órakeret: 4 

   

Előzetes tudás A munka minőségére vonatkozó ismeretek. Gyakorlati munkavégzés. 

  

Tantárgyi fejlesztési 1.  Összegző, átfogó értékelést nyújtani a tanulók számára. 

célok  Önértékelésüket fejleszteni.  

  2.  Motiválni a további munkavégzésre.  

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1.  Tapasztalatokat megbeszélni, információt cserélni. Kommunikáció: 

2.  Reális véleményt alkotni a saját munkáról. anyanyelv, olvasás- 

3.  Megtanulni a társak munkáját értékelni ítéletalkotás, kritizálás írás; beszédfejlesztés. 

nélkül.   

   Számolás-mérés: 

Ismeretek  Térbeli és időbeli 

1. A mindenkori helyszíneken végzett munka értékelése tájékozódás. 
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 meghatározott megfigyelési szempontok szerint történik az  

 iskolában.  Etika: egyén, 
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2. A végzett munka, értékelése személyre szabott. Az értékelésbe közösség, társadalom; 

 bevonjuk a tanulókat is. önismeret. 

3. A Gyakorlati Napló vezetése, ellenőrzése.  

4. Az iskola, a munkahelyek, a szülők és a tanulók részéről Osztályfőnöki óra: 

 folyamatos elégedettség mérés. felkészülés a felnőtt 

  életre. 

 

Tevékenység 

 

„Kerekasztal beszélgetés” a munkatevékenységekről, munkakörülményekről. 

 

Szóbeli értékelés. 

 

A végzett munkatevékenységek bemutatása iskolatársaknak (képekkel, videofelvételekkel illusztrálva). 

 

A gyakorlati napló vezetése, ellenőrzése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ megfelelő, hiányos, kritizálás, teljesítmény, cél, megbízható, 

fogalmak körültekintő, eredmény   

     

     

Tematikai egység 4. Gyakorlat:  Konkrét  munkával töltött Órakeret: 236 

  idő    

    

Előzetes tudás 1. Elméleti ismeretek az adott munkahelyekről és tevékenységekről. 

  2. Balesetvédelmi szabályok ismerete és betartása. 

  3. Kulturált viselkedés, kitartó munkavégzés. 

  4. Instrukciók megértése és követése.   

  

Tantárgyi fejlesztési Munkahelyi elvárásoknak megfelelően dolgozni, viselkedni, a 

célok  balesetvédelmi szabályokat betartani.   
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 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

     pontok 

     

Fejlesztési feladat    Kommunikáció: 

1. A balesetvédelmi szabályok betartásával kitartó munkavégzés. anyanyelv, olvasás- 

2. Hibák felismerése, javítása és segítségkérés.  írás; beszédfejlesztés; 
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3. Felkészítés a felnőtt életre. médiaismeret és nem 

4. Saját képességek és korlátok szélesebb körű megismerése. verbális információk 

5. A személyes megtapasztalás fontosságának elfogadása, értelmezése. 

 ismertetése.   

6. Önállóság növelése a munkatevékenységekben. Számolás-mérés: 

7. Munkamorál, munkafegyelem fejlesztése. térbeli és időbeli 

   tájékozódás; 

Ismeretek  műveletek; 

1. Konkrét munkatevékenységek, részfeladatok a gyakorlati mértékegységek, 

 munkahelyeken.  mérések. 

2. Munkavédelem, anyag- és eszközismeret a tevékenységekkel  

 kapcsolatban.  Etika: egyén, 

3. Munkahelyi hierarchia, munkahelyi körülmények. közösség, társadalom; 

4. Balesetvédelmi előírások. önismeret; az 

   ítélőképesség, erkölcsi 

Tevékenység  és esztétikai érzék 

1. Konkrét munkafolyamatokat, részfolyamatok végzése, fejlesztése. 

 gyakorlása irányítás mellett.  

2. Munkatársi kapcsolatok kialakítása. Osztályfőnöki óra: 

3. Esetleges munkahelyi /kapcsolati problémák közös felkészülés a felnőtt 

 megbeszélése.  életre; beilleszkedés, 

   alkalmazkodás. 

   

Kulcsfogalmak/ Az adott munkahelyhez és tevékenységhez kapcsolódó eszközök, 

fogalmak anyagok és tevékenységek. Balesetvédelmi előírás, munkaruha, 

  védőruha, főnök, beosztott, alkalmazott, munkatárs, munkaidő, 

  munkaköri leírás.  

    

 

 



 

 

1678 

HABILITÁCIÓS CÉLÚ MUNKAVÉGZÉS INTEGRÁLT MUNKAVÉGZÉSRE NEM KÉPES 

 

TANULÓK RÉSZÉRE KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

Célok 

 

Megértetni a felnőtté válás és a munkavégzés „törvény- és életszerű” kapcsolatát. 

A   tanulót   lehetőségeinek   függvényében   ösztönözni   az   elmélyült,   kitartó feladatvégzés-

re. 

Megismertetni a „munka világával”, illetve a saját munkalehetőségeivel, adottságaival, képességeivel, ezáltal 

hozzájárulni a reális énkép kialakításához. 

 

Fejleszteni a manuális tevékenységekben az eszközhasználatot, és a feladatok végrehajtásában az igényessé-

get. 

 

A már meglévő kognitív, érzelmi és motoros funkciókra építeni és fejleszteni azokat. 

 

A szociális készségeket fejleszteni iskolán belül végzett munkatevékenységeken keresztül. 

 

Megértetni, hogy a felnőttkori pozitív életérzést, a hasznosságtudatot jelentősen meghatározza a munkavégző 

képesség. 

 

Kialakítani az igényt a pontos munkára és a kitartó munkavégzésre. 

 

Bővíteni a környezetről kialakult tárgyi és fogalmi ismeretkört. 

 

Feladatok 

 

Iskolai műhelyekben a balesetvédelmi szabályok betartásával munkatevékenységek gyakorlása, munkatapaszta-

latok szerzése. 

 

A szociális készségek és képességek (együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia) valamint az énkép és az ön-

ismeret fejlesztése, reális önértékelés kiépítése. 

 

A verbális és nonverbális kommunikáció és az információszerző, -átadó képesség fejlesztése. 

 

Az eszközhasználat színvonalának emelése. 
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A munkatevékenységekhez kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok körének bővítése. 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

Az erkölcsi nevelés: A tanuló a gyakorlatban, munkahelyi környezetben ismeri meg a munkaterületen követendő 

szabályokat, szokásokat. A társas kapcsolatokban fejlődik az egymásra való odafigyelés, együttműködés és a 

tolerancia képessége. Elsajátítja a munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésnek és a munkatársi kapcsola-

tok kialakításának normáit és lépéseit. A munkahelyi tevékenységeken keresztül fejlődik a munkamorál, munka-

kedv és a kötelességtudat. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanuló megtapasztalja a hétköznapi életben végzett munkatevékenységet, 

azok szerepét és hasznosságát. Munkavégzésével aktívan részt vesz a társadalmi értékteremtésben. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A képzés során a tanuló megismeri a munkával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit. Iskolai munkahelyi környezetben gyakorolja a társadalmi elvárásoknak megfelelő megbízható 

és felelős magatartás kialakítását. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A tanulók a gyakorlati tevékenységek során megismerik képességei-

ket, korlátaikat, lehetővé válik a reális énkép kialakítása és az önbizalom fejlesztése. Elmélyülnek a kulturált v i-

selkedési szokások és kommunikációs formulák. 

 

A családi életre nevelés: A tanulók megtapasztalják a munkamegosztás előnyeit, elméleti ismereteket szereznek 

a munkavállalás és a családi élet közötti összefüggésekről. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A tanulók elsajátítják a munkatevékenységekkel kapcsolatos megfelelő hig i-

énés szokásokat. Megismerik az egészségüket megóvó magatartásformákat és testhelyzeteket. Megtanulják a 

munkájukhoz szükséges veszélyes anyagokat körültekintően használni és a veszélyes helyzeteket felismerni 

illetve azok elkerülésével hatékonyan dolgozni. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A tanulók a gyakorlati feladatok végzése során megtapasztalják az 

együttműködés, az egymásra való odafigyelés és segítségnyújtás fontosságát, gyakorolják az önkéntes feladat-

vállalást és megvalósítást. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanulók gyakorolják az iskolán belül végzett munkatevékenységekhez 

szükséges erőforrások takarékos használatát, a vegyszerek mértéktartó alkalmazását, munkájuk során keletke-

zett hulladékok megfelelő tárolását. Ezáltal aktívan közreműködnek a természeti értékek tudatos megóvásában. 
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Pályaorientáció: Az iskolai műhelyekben végzett munkafolyamatok gyakorlása révén a tanuló számára lehetővé 

válik, hogy megtalálja az érdeklődési körének megfelelő tevékenységet és abban képességeit kibontakoztathas-

sa. 

 

A tanulás tanítása: A műhelyekben végzett feladatok hozzájárulnak a munkatevékenységek iránti érdeklődés és 

a munkakedv felkeltéséhez. A tanuló gyakorlatba ágyazva alkalmazza az elméleti órákon elsajátított ismereteit. 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A munkafolyamatokhoz szükséges anyagok, eszközök, tevékenységek neveivel bővül 

a szókincs. A tanulók gyakorolják a verbális és nonverbális információk helyes értelmezését, átadását, gondola-

taiknak, kérdéseiknek minél pontosabb és érthetőbb kifejezését valamint a hatékony segítségkérés módjait. 

 

Matematikai kompetencia: A tanuló a gyakorlatban alkalmazza a korábban megszerzett matematikai ismereteit: a 

mértékegységek használatát, a téri és időbeli tájékozódást. Konkrét feladatvégzés során fejlődik a probléma-

megoldó képesség. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A környezet részletesebb megismerése lehetővé teszi a ter-

mészet és a cselekedetek közötti összefüggések megértését, a munkavégzéshez szükséges eszközök működé-

sének megismerését és rendeltetésszerű használatának gyakorlását. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: A tanulók saját élményű tapasztalatokat szereznek iskolai keretek között 

a gyakorlati munkavégzésről. Fejlődik a toleráns, elfogadó, segítőkész magatartás és a másokra való odafigyelés 

képessége. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanuló számára lehetővé válik a munkatevékenységben 

– felügyelet mellett – az elképzeléseinek, egyéni ötleteinek megvalósítása és az önkéntes feladatvállalás. 

 

A hatékony, önálló tanulás: A tanuló előzetes ismereteit és tanulási tapasztalatait gyakorlati szituációkban alkal-

mazza. Gyakorolja a segítségkérést és elfogadást, felkészül a mindennapi életben történő alkalmazkodásra, 

motiválttá válik az ismeretszerzésre. 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

 

    Évfolyamok     11-12.    



 

 

1681 

              

    Heti órakeret     4    

              

    2 éves órakeret     288    

              

    Ebből kötött     260    

             

   Szabadon tervezhető órakeret     28    

           

  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret      

            

  Témakör / Évfolyam  11-12.  11.  12.  

            

1. A munka világa. Tanulás, tehetség. Pályaválasztás.   20   12  8  

           

2. A munkafolyamatokhoz tartozó anyag- és eszközismeretek.  32   20  12  

             

3. Gyakorlati munkavégzés.    208  98  110 

             

Szabadon tervezhető órakeret    28   14  14  

           

        

 Tematikai egység 1.  A munka  világa.  Tanulás, tehetség. Órakeret: 20   

   Pályaválasztás.          

       

 Előzetes tudás 1. Néhány foglalkozás és munkahely ismerete. Önismeret.   

      

 Tantárgyi fejlesztési 1. Bővüljenek a munka világához kapcsolódó ismeretek.   

 célok 2. Legyen összhang a képességek és a lehetőségek között.   

         

        

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények    Kapcsolódási   

          pontok   
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 Fejlesztési feladat            

 1.  Finomuljon a tanulók reális énképe.    Kommunikáció:   

 2.  Informálódjanak a képességeikhez igazodó lehetőségekről.  anyanyelv, olvasás-   

 3.  Váljanak képessé a munka értékének, szerepének    írás; beszédfejlesztés;  

  felismerésére.      médiaismeret és nem  

 4.  Ismerjék meg a munkahelyi követelményeket, szabályokat,  verbális információk  

  viselkedési normákat.     értelmezése.   
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Ismeretek  Számolás-mérés: 

1. Énkép, önismeret – személyes tulajdonságok és képességek. térbeli és időbeli 

2. Foglalkozások, munkahelyek. tájékozódás; 

3. A munkavégzés feltételei és szabályai. műveletek; 

   mértékegységek, 

Tevékenység  mérések. 

1. Szituációs helyzetgyakorlatok.  

2. Intézménylátogatások. Etika: egyén, 

3. Témafeldolgozás beszélgetéssel, könyvekkel, feladatlapokkal, közösség, társadalom; 

 videóval.  önismeret. 

   Osztályfőnöki óra: 

   felkészülés a felnőtt 

   életre. 

   Környezet és 

   egészségvédelem: az 

   emberi test. 

Kulcsfogalmak/ foglalkozások, képességek, tehetség, munkavégzés, önkéntesség 

fogalmak   

   

Tematikai egység 2. A munkafolyamatokhoz tartozó anyag- Órakeret: 32 

  és eszközismeretek.  

   

Előzetes tudás Egyszerű házimunkák és a háztartásban használt berendezési tárgyak, 

  eszközök, anyagok ismerete.  

Tantárgyi fejlesztési 1.  Felkészülni az iskolai színtéren történő munkavégzésre. 

célok  2.  Bővíteni az ismereteket a gyakorlati tevékenységekhez 

  kapcsolódó eszközök és anyagok köréről. 
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 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Az iskolai tanműhelyek (pl.: tankonyha, iroda, könyvtár) Kommunikáció: 

 berendezési tárgyainak, eszközeinek megismerése. beszédfejlesztés; nem 

2. A gyakorlati munkavégzéshez szükséges alapanyagok, verbális információk 

 eszközök megismerése, célnak megfelelő kiválasztása. értelmezése. 

 

 

Ismeretek 

 

Háztartási ismeretek. 

 

Konyhai eszközök, alapanyagok. 

 

Takarítóeszközök. 

 

Mézeskalács készítés eszközei, anyagai. 

 

Irodai eszközök anyagok. 

 

Házi könyvtári eszközök és anyagok. 

 

Udvari munkákhoz, növényápoláshoz kapcsolódó eszközök, alapanyagok. 

 

 

Tevékenység 

 

Az iskolai munkahelyszínek bejárása. 

 

Az eszközök, alapanyagok megtekintése, kipróbálása. 

 



 

 

1685 

 

Kulcsfogalmak/ Az iskolai tanműhelyekhez, munkavégzési helyekhez és feladatokhoz 

fogalmak kapcsolódó eszközök, alapanyagok, tevékenységek. 

   

   

Tematikai egység 3. Gyakorlati munkavégzés. Órakeret: 208 

   

Előzetes tudás Háztartási eszközök, anyagok ismerete.  

  

Tantárgyi fejlesztési Képessé válni egyszerű munkafolyamatok, részfolyamatok irányítás 

célok és segítségnyújtás melletti minél pontosabb elvégzésére. 

   

 

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. Kulturált viselkedési szokások kialakítása. Kommunikáció: 

2. Az eszközök rendeltetésszerű használatának elsajátítása. anyanyelv, 

3. Balesetmentes, kitartó feladatvégzés. beszédfejlesztés; 

4. Szociális képességek fejlesztése. médiaismeret és nem 

5. Szabály-és feladattudat fejlesztése. verbális információk 

   értelmezése. 

Ismeretek   

1. Ebédlői munkálatok. Számolás-mérés: 

2. Takarítási munkálatok. térbeli és időbeli 

3. Kertészeti és udvaros tevékenységek gyakorlása. tájékozódás; 

4. Intézményfüggő műhelygyakorlatok. mértékegységek, 

5. Az iskolán belül felelhető munkahelyekkel való további mérések. 

 gyakorlati ismerkedés.  

   Etika: egyén, 

Tevékenység  közösség, társadalom; 
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1. A konkrét munkafolyamatok kivitelezése. önismeret; az 

2. Iskolai munkahelyen zajló munkákról való beszélgetés. ítélőképesség, erkölcsi 

3. A szükséges ismeretek megbeszélése, eszközök kiválasztása, és esztétikai érzék 

 használatuk, tárolásuk módja. fejlesztése. 

   Osztályfőnöki óra: 

   felkészülés a felnőtt 

   életre; beilleszkedés, 

   alkalmazkodás. 

   

Kulcsfogalmak/ Az iskolai tanműhelyekhez, munkavégzési helyekhez és feladatokhoz 

fogalmak kapcsolódó eszközök, alapanyagok, tevékenységek. 
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HÁZTARTÁSTAN – ÉLETVITEL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

 

Célok 

 

Járuljon hozzá olyan ismeretek, készségek elsajátításához és szokások kialakításához, amelyekkel a tanulók - 

képességeikhez mérten kisebb irányítás mellett - képessé válnak a mindennapi életben előforduló egyszerű ön-

ellátó, konyhai, takarítási és a házimunkához tartozó feladatok elvégzésére. 

 

Az elméleti ismereteket minél teljesebben, pontosabban és körültekintően legyenek képesek alkalmazni a gya-

korlatban. 

 

Ismerjék a munka- baleset- és környezetvédelmi szabályokat, azok betartásával kitartóan végezzék a tevékeny-

ségeket. 

 

Ismerjék a háztartásban használt eszközök, gépek alkalmazási területeit és azokat tudják biztonságosan működ-

tetni, rendeltetésszerűen használni. 

 

A tanulók legyenek képesek a takarítási, tisztítási, mosási munkafolyamatokhoz a megfelelő vegyszereket kivá-

lasztani és azokat körültekintően használni. 

 

Alakuljon ki az igény az ápolt megjelenésre, a tiszta, rendezett és harmonikus környezetre, erősítse a környezet-

tudatos szemléletet és magatartásformát. 

 

Alakuljon és erősödjön meg az együttműködő, szabálykövető magatartás, a munkavégzés során felmerülő prob-

lémákat, nehézségeket ismerjék fel, megoldásukhoz hatékonyan kérjenek segítséget. 

 

Váljanak képessé az elsajátított ismeretek, tevékenységek iskolán kívüli alkalmazására. 

 

A szociális képességek fejlesztésével és a munkatevékenységek gyakorlásával növelje a fiatalok esélyegyenlő-

ségét a társadalmi élet minden területén. 

 

 

Feladatok 

 

A konyhai tevékenységek során alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a konyhai eszközök, gépek ren-

deltetésszerű használatának elsajátítása, egyszerű ételek elkészítése, higiéniai szokások kialakítása. 
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Vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, pénzhasználat, áru kiválasztása, a vásárlás során felme-

rülő problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások elsajátítása. 

 

Takarítóeszközök hatékony használata, tisztítószerek fajtáinak megismerése, körültekintő, balesetvédelmi elő-

írásoknak megfelelő használata, szelektív hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása. 

 

Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a textíliáknál tanult előzetes 

ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének 

megtanulása. 

 

A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás és egyszerűbb munkada-

rabok készítése segítséggel. 

 

Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátítása. 

 

Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény kialakítása. 

 

Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során. 

 

Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi munkatevékenységekben. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

 

Erkölcsi nevelés: A gyakorlati tevékenységek sikerélményt biztosítanak a fiataloknak. A „kézzel fogható” ered-

mények ösztönzőleg hatnak a kitartó munkavégzésre, mely során fejlődik a segítőkészség, önfegyelem, rendsze-

retet, pontosságra való törekvés. A tanulókban kialakul saját és társaik munkájának értékelése és megbecsülése. 

 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A háztartási munkák végzése során a tanulók még jobban megismerik 

képességeiket, ezáltal hatékonyabban tudnak bekapcsolódni a közösség életébe és motiváltabbá válnak a fel-

adatok vállalására. 

 

 

A családi életre nevelés: A mindennapi élethelyzetek megteremtése lehetővé teszi az együttélési szabályok meg-

ismerését és a szokások elsajátítását, a munkamegosztás és együttműködés gyakorlását, az egymás segítése 

iránti igény kialakítását. 
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A testi és lelki egészségre nevelés: A készségfejlesztő kerettanterv hozzájárul az egészségtudatos magatartás 

kialakításához azáltal, hogy a tanulók megismerik az egészséges életmód jellemzőit, a helyes táplálkozást, higi-

éniai szokásokat, környezetük tisztán tartásának lépéseit és fontosságát. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A közös munkatevékenységek erősítik a tanulókban az egymásra 

való odafigyelést, ösztönzik őket a közös problémamegoldásra és egymás segítésére. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be környezetük ala-

kításába, értékeinek megőrzésébe, tapasztalatokat szereznek a környezetet megóvó szokásokról, lehetővé válik 

a környezetkímélő szemlélet és életvitel kialakítása, elsajátítása. (pl.: mértékletes vegyszerhasználat, szelektív 

hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás, takarékos víz- és áramhasználat). 

 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tantárgy hozzájárul a pénzeszközök használatában való jártasság kialakítá-

sához, a bevétel és kiadások összefüggéseinek felismeréséhez, a pénz szükségszerű beosztásának megtanulá-

sához. 

 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez szükséges kommu-

nikációs formák elsajátítását, a gyakorlati tevékenységek során az ok-okozati összefüggések felismerését, fejlő-

dik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a szókincs. 

 

 

Matematikai kompetencia: A tanuló a matematikai ismereteit, logikai gondolkodását a gyakorlatba ágyazva al-

kalmazza. Készségszintűvé válik a mértékegységek használata, bővülnek az ismeretek a pénzkezelés szabályai-

ról, fejlődik a téri- és időbeli tájékozódás, a problémamegoldó képesség. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A sokrétű konyhai eszközhasználat segíti a tárgyak tulajdon-

ságainak, működésének megismerését, folyamatok megértését, használatukban való jártasság kialakulását. 
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Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési szokások kialakítása 

segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban betöltött szerepek és feladatok felismeré-

sére, a munkamegosztásban való részvételre, igényeinek kifejezésére és megvalósítására, kötelességeinek 

elvégzésére. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak a mindennapi 

tevékenységekben, a gyakorlati feladatok során mélyebb önismeretre tesznek 

 

 

szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba történő hatékony bekapcsolódásra és munkavégzésre. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A házi- és ház körüli munkák végzése során a tanulók 

felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, ízlésviláguk fejlődik, a mindennapokba beépül a harmonikus kör-

nyezet kialakítása iránti igény. 

 

 

A háztartástan-életvitel készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A létszámnak megfelelően kényelmes székekkel, munkaasztalokkal berendezett, háztartási gépekkel és eszkö-

zökkel felszerelt világos, jól szellőztethető tankonyha szükséges. 

 

 

Eszközigény 

 

konyhaszekrény felszerelve főző- és tálalóedényekkel, evő- és tálalóeszközökkel 

 

konyhai mérleg, mérőedények 

 

tűzhely sütővel, mikrohullámú sütő, szagelszívó 

 

hűtőszekrény fagyasztóval 

 

konyhai kisgépek – vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, robotgép, turmixgép 
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kéttálcás mosogató, mosogatógép 

 

takarítóeszközök, porszívó 

 

mosdótál, automata mosógép, ruháskosár, ruhaszárító 

 

vasalódeszka, vasaló 

 

varróeszközök 

 

kerti szerszámok 

 

 

Szemléltető eszközök 

 

tankönyvek, szakácskönyvek, gasztronómiai folyóiratok, kiadványok, filmek 

 

a tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a munkafázisokról és minta munkadarabok 

 

IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, dvd- lejátszó, kamera,) 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

Évfolyamok 11-12. 

  

Heti órakeret 8 

  

2 éves órakeret 576 

  

Ebből kötött 518 

  

Szabadon tervezhető órakeret 58 
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A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

 

   Témakör / Évfolyam  11-12. 11.  12. 

            

1. Konyhatechnika    240 120  120 

            

2. Takarítás    72  36  36  

            

3. Mosás    32  16  16  

            

4. Vasalás    32  16  16  

            

5. Varrás    80  40  40  

            

6. Virágápolás    32  16  16  

            

7. Lakáskultúra    30  15  15  

          

Szabadon tervezhető órakeret  58  29  29  

            

         

  Tematikai egység  1. Konyhatechnika  Órakeret: 240   

       

  Előzetes tudás  Balesetvédelmi alapismeretek; konyhai eszközök ismerete; higiéniai  

    alapismeretek.       

     

  Tantárgyi fejlesztési Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket tudjon kiválasztani,  

  célok  ételkészítési munkafázisokat önállóan végezni, minél kevesebb   

    segítséggel bevásárolni.       

         

        

  Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási   
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        pontok   

            

  Fejlesztési feladat          

  1.  Konyhai gépek funkciójának, működésének megismerése,  Kommunikáció:   
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adekvát használatuk elsajátítása. anyanyelv, olvasás- 

 

A munkatevékenységeknek megfelelő alapanyagok, eszközök, írás; beszédfejlesztés. elektromos be-

rendezések kiválasztása. 

 

3. Jártasság kialakítása a konyhai eszközök használatában és a Számolás-mérés: 

 vásárlási gyakorlatban. Térbeli és időbeli 

4. Kitartó, precíz, önálló munkavégzés. tájékozódás; 

   műveletek; 

Ismeretek  mértékegységek, 

 1. Konyhai eszközök, gépek működése, funkciója, mérések, pénz. 

  felhasználási területek. Etika: egyén, 

 2. Étkezési szokások, egészségtudatos táplálkozás, közösség, társadalom; 

  egészséges ételek. önismeret. 

 

Vásárlási szokások, illemtudó viselkedés és segítségkérés. 

 

Élelmiszerek, alapanyagok, ételtárolás. 

 

5. Ételtartósító eljárások. Osztályfőnöki óra: 

6. Mértékegységek és mérőeszközök. felkészülés a felnőtt 

7. Ételkészítési munkafázisok: alapanyagok beszerzése, életre. 

 előkészítése, főzés/sütés, mosogatás, rendrakás.  

 

Terítés: hétköznapi, ünnepi, vendégvárás. 

 

Balesetveszélyes helyzetek és azok elkerülésének módjai.   Környezet és 

 

 egészségvédelem: az 

Tevékenység emberi test. 

 

Konyhai eszközök csoportosítása, kiválasztása megadott szempontok szerint. 

 

Élelmiszerek, alapanyagok megnevezése, csoportosítása. 
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Étrend, menüsorok összeállítása. 

 

Vásárlási gyakorlat szituációs játékban és üzletekben. 

 

Mérőeszközök használata 

 

Egyszerű étel elkészítése, elfogyasztása, egyes munkafázisok önálló végzése. 

 

Hulladékok szétválogatása, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Rendrakás, felmosás, mosogatás. 

 

Hétköznapi és alkalmi terítés gyakorlása. 

 

 

 

10. Az étel tárolásának módjai, beszélgetés. 

 

 

Kulcsfogalmak/ evőeszköz, étkészlet, vendégvárás  

fogalmak étrend, menüsor, romlandó, szavatossági idő, elektromos gépek (pl.: 

 szendvicssütő, konyhai robotgép, turmixgép, vízforraló), konyhai 

 eszközök (pl.: digitális mérleg, tésztaszűrő, konzervnyitó) 

 Az eddig használt fogalmak bővítése, helyes használatuk. 

   

   

Tematikai egység 2. Takarítás Órakeret: 72 

   

Előzetes tudás Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete. 

  

Tantárgyi fejlesztési 1.  Takarítási munkafázisokat minél önállóbban végezni. A 

célok tisztítószereket a célnak megfelelően kiválasztani és 

 mértékkel használni.  
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Megtanulni a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének módját. A munkákat kitartóan és körültekintően 

végezni. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Igény kialakítása a környezet tisztaságára és a rendre. Kommunikáció: 

2. Tájékozottság a napi, heti és nagytakarításban. anyanyelv, olvasás- 

3. Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és írás; beszédfejlesztés. 

 adagolásukat.  

4. Megismerni a háztartási gépek tisztán tartását és Számolás-mérés: 

 balesetvédelmi szabályait. Térbeli és időbeli 

5. Tudja elkülöníteni a különböző hulladékokat. tájékozódás. 

6. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony részvétel a  

 lakókörnyezet és lakásgondozási műveletekben. Osztályfőnöki óra: 

7. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- gépet felkészülés a felnőtt 

 balesetmentesen használni. életre. 

8. A használati utasítások megértése és követése.  

   

 417  
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Ismeretek Környezet és 

1.  A takarítás rendszere, a mindennapi, heti egyszerű egészségvédelem: az 

takarítási teendők. emberi test. 

 

Nagytakarítás - részmozzanatok begyakoroltatása, megfelelő sorrend betartása. 

 

Konyhai gépek és eszközök takarítása. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

A lakás és lakókörnyezet gondozása. 

 

Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútortisztítás. 

 

Udvar, kert rendberakása. 

 

Tavaszi nagytakarítás. 

 

Szőnyegtisztító-, takarítógép használata. 

 

Gépek kölcsönzésének gazdaságossága és szabályai. 

 

Balesetvédelemi szabályok és előírások. 

 

Piktogramok. 

 

 

Tevékenység 

 

A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában, osztályteremben, illetve az otthoni lakás tisztán 

tartása. 

 

A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, annak irányítással történő összekapcsolása a nagyta-

karításban. 
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Mosogatógép helyes használata. 

 

Hulladékok elkülönítése. 

 

A takarítási munkák megszervezése. 

 

A használt vegyszerek tárolásának és alkalmazásának szakszerű módjának gyakorlása. (használati 

utasítás elolvasása, értelmezése, piktogramok ismerete). 

 

Piktogramok értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek 

fogalmak kölcsönzés, szelektálás, szőnyegtisztító gép 

 maró hatású, elzárva tartandó 
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Tematikai egység 3. Mosás  Órakeret: 32 

    

Előzetes tudás 1. Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

 2. A tisztaság fontossága 

  

Tantárgyi fejlesztési Tudjon kézzel kimosni egy-egy ruhadarabot, egyre nagyobb 

célok önállósággal kezelni a mosógépet, kiválasztani a mosáshoz és 

 öblítéshez szükséges tisztítószereket. 

    

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Reális, megvalósítható igényességet kialakítani az Kommunikáció: 

 öltözködéssel kapcsolatban. anyanyelv, olvasás- 

2. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tenni. írás; beszédfejlesztés. 

3. Váljék szokássá a személyes ruházat tisztántartása.  

4. Tudja felsorolni a mosás eszközeit. Számolás-mérés: 

5. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a szükséges Térbeli és időbeli 

 mosószert. tájékozódás. 

6. Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés fázisait.  

7. Megismerni a kezelési utasítások jeleit. Osztályfőnöki óra: 

8. Megismerni a helyes ruhatárolási módokat. felkészülés a felnőtt 

  életre. 

Ismeretek   

1. A mosás munkafázisai, eszközei.  

2. Mosószerek alkalmazásának szempontjai, adagolás. Környezet és 

3. Kézi mosás, gépi mosás, vegytisztítás. egészségvédelem: az 

4. Teregetés, szárítás. emberi test. 

 

Mosóprogramok, szárítóprogramok beállítása. 

 

Balesetvédelem gépi és kézi mosás esetén. 
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Különleges mosási problémák, gallérok, kötöttáruk. 

 

Saját ruhanemű tisztántartása, megfelelő tárolása (fogason, hajtogatva). 

 

 

 

 

Tevékenység 

 

Mosógépek fajtáival ismerkedés - látogatás, műszaki cikkek szaküzletében. 

 

A mosószerválaszték áttekintése (a választás szempontjai: ára, milyen célra kívánom használni? –

folttisztító hatás, színes textil, alapanyag), használati utasítás és adagolás. 

 

Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló végzése felügyelet mellett. 

 

Látogatás ruhatisztító szalonba. 

 

Tisztasági szabályok gyakorlása. 

 

Ruhadarabok hajtogatása. 

 

Ruhadarabok elhelyezése fogason (szoknya-, nadrág-, csiptetős fogas), évszaknak megfelelő ruhane-

mű előkészítése, a nem használtak tárolása. 

 

Kulcsfogalmak/ energiatakarékos mosógép, szárítógép, 

 

fogalmak víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés, vegytisztítás, 

szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat, molyirtó, szekrényillatosító 

 

 

Tematikai egység 4. Vasalás Órakeret: 32 

   

Előzetes tudás Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete.  
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Tantárgyi fejlesztési Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb 

célok darabokat segítséggel kivasalni a balesetek elkerülésével. 

   

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Megismerni és elsajátítani a vasalás fázisait és a műveletek Kommunikáció: 

 sorrendjét. anyanyelv, olvasás- 

2. Legyen képes a ruhadarabokat simára vasalni. írás; beszédfejlesztés. 

3. Vasaljon önállóan (felügyelet mellett), hajtogasson ruhát.  
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     Számolás-mérés:  

 Ismeretek    Térbeli és időbeli  

1. A vasalás eszközei, vasalási technikák.  tájékozódás.  

2. A vasaló beállításai (hőfok, gőzölés).    

3. Vegytisztítás.  Osztályfőnöki óra:  

4. Ruhatárolás.   felkészülés a felnőtt  

5. Balesetvédelem.  életre.  

 Tevékenység     

1. Vasalás, gőzölős vasaló használata, konyharuha, terítő,  Környezet és  

  ruhaneműk (póló, ing) vasalása felügyelet mellett egyre  egészségvédelem: az  

  önállóbban.   emberi test.  

2. A kivasalt darabok összehajtogatása, elhelyezése a    

  megfelelő tároló helyre.    

3. Vegytisztító látogatása, a vasalógép megismerése.    

4. Balesetvédelmi oktatás.    

      

 Kulcsfogalmak/ vasalódeszka, gőzölős vasaló, vegytisztítás    

 fogalmak  kifordítás, hajtogatás, vasalógép. Piktogramok jelentése, megéget,  

   esetleges égési seb ellátása    

      

      

 Tematikai egység 5. Varrás  Órakeret: 80  

      

 Előzetes tudás 1.  Gondozott ruházat, jó megjelenés ismérvei.  

   2.  Varrás alapkellékeinek ismerete.    

     

 Tantárgyi fejlesztési 1.  Önállóan kisebb ruhajavításokat elvégezni.  

 célok  2.  Segítséggel használati- és ajándéktárgyakat készíteni.  

      

     

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási  

     pontok  
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 Fejlesztési feladat     

 1. Tudjon önállóan ruhát javítani (tű, cérna alkalmazása,  Kommunikáció:  
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 gomb felvarrása, akasztó felvarrása, szegés) anyanyelv, olvasás- 

2. Tudja alkalmazni a munkadarabon a tanult hímzési írás; beszédfejlesztés. 

 technikákat.  

3. Mutasson érdeklődést, aktivitást, legyen kitartó Számolás-mérés: 

 munkavégzés során. Térbeli és időbeli 

  tájékozódás. 

Ismeretek   

1. Varrás eszközei Osztályfőnöki óra: 

2. Ruhajavítási műveletek, gomb felvarrása, szakadás felkészülés a felnőtt 

 bevarrása életre. 

 

Kézi- és gépi varrás alapjai 

 

Öltésfajták és alkalmazási területeik 

 

Hímzés (pl.: keresztszemes, gobelin) 

 

Varrással, hímzéssel készült ajándéktárgyak 

 

Népviseletek 

 

Nem kötelezően: a horgolás, kötés anyagának, eszközeinek megismerése 

 

 

Tevékenység 

 

Tű, cérna használata. 

 

Leszakadt gomb felvarrása, rojtos szél beszegése, akasztó felvarrása. 

 

Látogatás egy varrodába. 

 

Fércöltés, gépöltés. 
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Boszorkányöltés, pelenkaöltés alkalmazása. 

 

Az eddig tanult öltésfajták gyakorlása és alkalmazása. 

 

Hímzési előkészületek, megtervezése, öltésfajta kiválasztása. 

 

Egyszerűbb darabok készítése segítséggel. 

 

Kulcsfogalmak/ A varrással kapcsolatos fogalmak bővítése, ismétlése. 

fogalmak Öltésfajták: kézi öltés/fűzőöltés, láncöltés, tisztázó/cikcakköltés, 

 keresztöltés, szegő/pelenkaöltés, boszorkányöltés 
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Tematikai egység 6. Virágápolás Órakeret: 32 

   

Előzetes tudás Növények tulajdonságainak, szükségleteinek ismerete, virágápolási 

 alapkellékek.  

  

Tantárgyi fejlesztési Cserepes virágot gondozni, átültetni, szobanövényeket esztétikusan 

célok elrendezni a lakás helyiségeiben.  

   

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat Kommunikáció: 

1. Igény kialakítása a szobanövények tartására, megismerni anyanyelv, olvasás- 

 szakszerű gondozásukat. írás; beszédfejlesztés. 

2. Igénye legyen az esztétikus, szép virágkompozíció  

 elkészítésére. Számolás-mérés: 

  Térbeli és időbeli 

Ismeretek  tájékozódás. 

 

Irányítással cserepes virágok ültetése, gondozása. 

 

Vágott virágok gondozása. 

 

Virágfajták ismerete. 

 

Virágvásárlás, illemtudó viselkedés szabályai. 

 

Virágkompozíciók. 

 

 

Tevékenység 

 

Virágültetés, palántázás, gondozás. 
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Vágott virág vázába tétele, gondozása. 

 

Szobanövények, vágott virágokat, mezei virágok megkülönböztetése. 

 

Virágbolt látogatása. 

 

Virágkompozíció készítése száraz és élő növényekből - virágcsokor, koszorú, fali dekoráció, ajtódísz. 

 

 

Kulcsfogalmak/ agyag granulátum, ültetőfa, tápoldat, virágtetű irtó szer, 

fogalmak kompozíció, szárazvirág, asztaldísz, adventi koszorú, ragasztópisztoly 
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Tematikai egység 7. Lakáskultúra Órakeret: 30 

   

Előzetes tudás Lakás helyiségeinek, funkciójuknak ismerete.  

   

Tantárgyi fejlesztési 1. Igény kialakítása az esztétikus, harmonikus 

célok  lakókörnyezetre.  

 2. Saját elképzeléseket kifejezésre juttatni, megvalósítani a 

  lakberendezés során.  

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

    

Fejlesztési feladat    

 

A lakás, iskola különböző helyiségeinek magabiztos felismerése és a berendezési tárgyak, kiegészítők 

 csoportosítása helyük, funkciójuk szerint. Kommunikáció: 

2. Megismerni a lakás praktikus díszítését, kiegészítőket; az nonverbális 

 elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. kommunikáció:környe 

  zetünk kialakítása 

Ismeretek  anyanyelv, olvasás- 

1. A lakás helyiségei és berendezési tárgyai. írás; beszédfejlesztés. 

2. A lakás beosztása, alaprajza.  

3. Lakberendezési kiegészítők. Számolás-mérés: 

4. Színek, bútorok, kiegészítők elhelyezésének szerepe a Térbeli és időbeli 

 lakásban. tájékozódás. 

5. Makett, modell, babaház  

  Osztályfőnöki óra: 

Tevékenység felkészülés a felnőtt 

1. A különböző helyiségek felsorolása és berendezési életre. 

 tárgyak, bútorok megkülönböztetése, válogatása.  

 

A lakás lerajzolása és beosztása. 
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Kiegészítők megismerése. 

 

Irányítással készítsen babaházat és rendezze be a már megismert berendezési tárgyakkal. 

 

 

Tanulmányi séta (lakberendezési áruház, lakások), lakberendezési újságok tanulmányozása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ zsúfolt, kényelmes, időtálló, harmonikus 

fogalmak méretarányos 
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IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

Célok 

 

A tanulókkal megismertetni az infokommunikációs és irodatechnikai eszközöket, azok üzemeltetési rendjét és 

felhasználási területeiket. 

 

A feladatoknak, egyéni szükségleteknek megfelelően az eszközöket kiválasztani és rendeltetésszerűen haszná l-

ni. 

 

Az egészségügyi és balesetvédelmi szabályokat megismerni, a biztonsági előírásokat megfelelően alkalmazni. 

 

Elérni, hogy ismerje a számítógépek és az irodatechnikai eszközök gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a 

játékban és a szabadidő eltöltésében. 

 

A megszerzett ismereteket legyen képes alkalmazni munkavégzéskor és a hétköznapi életben. 

 

Feladatok 

 

A számítástechnikai és a már megismert irodatechnikai eszközök működésének alapszintű megismerése, a ve-

lük kapcsolatos feladatok megértése és teljesítése. 

 

A tanuló szerezzen jártasságot az infokommunikációs és irodai eszközök szakszerű és biztonságos használatá-

ban. 

 

Egyszerű számítógépes programok, alkalmazások (pl.: szövegszerkesztő, játékprogramok, rajzoló program) 

alapszintű használatának elsajátítása. 

 

A biztonságos internethasználat elsajátítása: kockázatok, káros tartalmak elkerülési módjának megismerése, 

információszerzésre, ismeretbővítésre, szabadidős tevékenységekre való felhasználása. 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

Erkölcsi nevelés: A tanulók életszerű körülmények között sajátíthatják el az irodai munkahelyi viselkedési szoká-

sokat. Az infokommunikációs eszközök használata során megismerik az információkezelés, internethasználat 

etikai szabályait, hangsúlyos szerepet kap a mértékletes, fegyelmezett és biztonságos eszközhasználat, szolgál-

tatáskezelés. 
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Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A multimédiás eszközök használata sokszínű kommunikációs lehető-

séget foglal magába: a tanulók gyakorolják a telefonon, e-mailben, online közösségi oldalakon az információk 

fogadását, átadását, a kapcsolatteremtés alapvető szabályait, ezáltal fejlődik a társalgási képesség és gazdago-

dik a viselkedési repertoár. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A tanulók megismerik az infokommunikációs eszközök - különösen a számí-

tógép – egészséget károsító hatásait, melyek elkerülésének szem előtt tartásával gyakorolják a használatukat. A 

lelki egyensúly megőrzése érdekében szükséges tudatosítani a valós és virtuális világ közötti különbségeket, 

megtanulni az információk szűrését és hitelességük vizsgálatát. Hangsúlyos szerepet kap a függőségek kialaku-

lásának megelőzése. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzésben részt vevő tanulók gyakorolják az irodatechnikai alap-

anyagok és energiaforrások takarékos felhasználását. Megismerik a munkatevékenységek során keletkezett 

hulladékok, elromlott elektronikai eszközök és berendezések kezelését, elhelyezésének lehetőségeit. 

 

 

Médiatudatosságra nevelés: A tanulók megismerik és gyakorolják az infokommunikációs eszközök adekvát 

használatát. Képessé válnak a tevékenységekhez, szabadidő eltöltéséhez, ismeretszerzéshez szükséges esz-

közök, szolgáltatások, programok kiválasztására ás alkalmazására szem előtt tartva az információszerzés és 

kezelés etikai szabályait és az egészségre káros hatások kiküszöbölését. 

 

 

A tanulás tanítása: A modern infokommunikációs eszközök használata motiválja a tanulókat az önálló ismeret-

szerzésre, felkeltik az érdeklődést a tanulás iránt. Gyakorolják az interneten történő ismeretszerzést és informá-

ció feldolgozást, a korábban megszerzett ismeretek mindennapi életben történő alkalmazását. A készségfejlesz-

tő kerettanterv során elsajátított ismeretek lehetővé teszik tanuló számára, hogy más tantárgyak tanulásába, 

feladatainak megoldásába integrálja informatikai tudását. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A szövegszerkesztő-, levelező-, csevegő programok, az internet rendszeres haszná-

lata hozzájárul szókincs bővítéséhez, a verbális és nonverbális kommunikációs készségek és képességek fej-

lesztéséhez, az információk minél hatékonyabb feldolgozásához, rendszerezéséhez, kezeléséhez. 

 

 



 

 

1712 

Matematikai kompetencia: Ez előzetes matematikai ismeretek (pl.: szimbólumok, alapműveletek, térbeli-, időbeli 

tájékozódás) alkalmazása és bővítése a számítógépes programok használata során. A tantárgy hozzájárul a 

matematikai alapkészségek, képességek 

 

- problémamegoldó képesség, logikai készség, kreatív gondolkodás, helyzetfelismerés fejlesztéséhez. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A tanulók megismerik technikai eszközök alkalmazásának 

színtereit, növekedik a jártasságuk, magabiztosságuk a használatukban. A számítógépes programok, az internet 

hozzájárul a környezet jelenségeinek megismeréséhez és megértéséhez. 

 

 

Digitális kompetencia: Az infokommunikációs és irodai eszközök megismerése és használata lehetővé teszi a 

tanulók számára új ismeretek szerzését, rendszerezését, tartalmak létrehozását. Elsajátítják a számítógépes 

programok, alkalmazások alapszintű kezelését, megtanulják az eszközök használatát a tanulási folyamat során 

és azok alkalmazását a szabadidős tevékenységekben, társas érintkezésben. Lehetővé válik az érdeklődési kör 

bővítése, a látókör szélesítése modern eszközökkel, melyek egyben motiválnak új ismeretek megszerzésére. Az 

internet használata segíti a valóság és virtuális világ közti különbségtételt. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: Az internethasználat során a tanulók megismerik világ sokszínűségét, 

ezáltal növekedik bennük a befogadó képesség, empátia, tolerancia. A csoportmunkák során fejlődik az együtt-

működési készség. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: Az érdekes és modern IKT eszközök motiválják a tanulókat 

a munkavégzésre, az internethasználat lehetőséget jelent a tágabb környezet megismerésére, a világban való 

tájékozódás elősegítésére. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: A számítógépes programok (szövegszerkesztő, rajzprog-

ram, képszerkesztő) alkalmazása és a dokumentumok létrehozása segíti a kreativitás fejlődését, a kifejezőkés-

zség javítását, az esztétikumra való törekvést. 

 

 

A hatékony, önálló tanulás: A készségfejlesztő kerettanterv támogatja az információk szerzésének, megosztásá-

nak, rendszerezésének képességét és az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges alapkészségek fej-

lesztését. 
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Az irodatechnikai eszközök használata szakmai program oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas számítógépterem, a tanulók testméretének 

és ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes asztalokkal és székekkel felszerelve. Minden tanuló külön 

gép előtt dolgozhasson. 

 

 

Taniroda 

 

Felszerelve az irodai munkát segítő anyagokkal, készülékekkel, a megfelelő irodabútorral. 

 

 

Eszközigény: 

 

 

Személyi számítógép, a számítógép rendelkezzen az alábbiakkal: 

 

színes monitorral, 

 

magyar billentyűzettel 

 

egérrel 

 

CD- DVD meghajtóval, 

 

lehetőség szerint legyen hálózatba kötve, 

 

legyen internet elérési lehetőség, 

 

legyen nyomtató, illetve hálózati nyomtató használatának lehetősége 

 

hangkártya, hangszóró, fejhallgató 

 

A munkához elengedhetetlen a jogtiszta (vagy szabad) szoftverek használata. 
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A gépek teljesítménye biztosítsa az alábbi programrendszerek zavartalan futtatását: 

 

operációs rendszer: Windows vagy Linux 

 

szövegszerkesztési munkához: Microsoft Office vagy vele kompatibilis bármilyen irodai programcsomag 

 

egyszerű játékprogramok 

 

oktatóprogramok 

 

Irodatechnikai eszközök: 

 

telefon (vezetékes, mobil) fax 

 

nyomtató, fénymásoló, szkenner 

 

iratmegsemmisítő 

 

lamináló, spirálozó 

 

digitális fényképezőgép, web kamera 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

 

     Évfolyamok   11-12.    

             

     Heti órakeret   4    

             

     2 éves órakeret   288    

             

     Ebből kötött   259    
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     Szabadon tervezhető órakeret   29    

             

    A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret      

            

   Témakör / Évfolyam 11-12.  11.  12. 

            

1. Számítógép-kezelés   64   32  32  

           

2. Irodatechnikai készülékek alkalmazása 65   32  33  

           

3. Dokumentumkészítés 68   34  34  

            

4. Játékprogramok   26   13  13  

            

5. Internethasználat   36   18  18  

          

Szabadon tervezhető órakeret 29   15  14  

           

         

  Tematikai egység  1. Számítógép-kezelés  Órakeret: 64   

        

  Előzetes tudás  Alapismeretek a számítógépről és annak használatáról; egészség- és   

     balesetvédelmi szabályok ismerete.        
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Tantárgyi fejlesztési  1.  A tanuló legyen képes a számítógépet képességeinek 

célok   megfelelően rendeltetésszerűen használni; ismerni az 

   infokommunikációs eszközöket, funkciójukat, felismerni a 

   hibahelyzeteket, és azok elhárításához segítséget kérni. 

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

    pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. A számítógépes eszközök használata egyre nagyobb Kommunikáció: 

 önállósággal.  anyanyelv, 

2. Programok, alkalmazások alapszintű kezelésének beszédfejlesztés; 

 elsajátítása.  olvasás-írás; 

3. A számítógéphez kapcsolódó szakkifejezések bővítése, médiaismeret, nem 

 adekvát használata.  verbális információk 

4. Az eszközök szakszerű működtetésének megtanulása. értelmezése. 

 

Minél önállóbb ismeretszerzés az interneten. 

 

Az egészségmegóvást szem előtt tartva használni a számítógépet. 

 

  Számolás-mérés: 

Ismeretek  térbeli és tájékozódás. 

1. Üzembe helyezés, kikapcsolás, eszközök csatlakoztatása  

 és funkciójuk.  

2. Az asztal elemei (ikonok, tálca, dátum), kezelésük. Környezet és 

3. Egy írásprogram megismerése, használata segítséggel. egészségvédelem: az 

4. Egy rajzolóprogram alapvető funkcióinak megismerése, emberi test. 

 kipróbálása.  

5. Dokumentumok készítésének, módosításának, Osztályfőnöki óra: 

 elmentésének és behívásának lépései (segítséggel). felkészülés a felnőtt 

 

Rendszeresen használt szakkifejezések, billentyűzeten lévő életre. feliratok, monitoron megjelenő rövi-

dítések. 
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Multimédiás eszközök alkalmazása (CD, DVD, hangszóró, web-kamera, pendrive, fülhallgató) 

 

 

Etikai elvek rögzítése, a számítógép biztonságos használatának elemei. 

 

 

Tevékenység 

 

A számítógép rendeltetésszerű használatának gyakorlása – üzembe helyezés, beállítások, kikapcsolás, 

áramtalanítás, szennyeződésektől megóvás ill. azok eltávolítása 

 

Multimédiás eszközök csatlakoztatása a számítógéphez és használatuk gyakorlása 

 

Írás betűtípus, betűméret megválasztásával. 

 

Alkotás a számítógéppel, a billentyűzet és az egér kezelésével. 

 

Szöveg és ábra készítése a feladatnak megfelelően egyre kevesebb segítséggel. 

 

A több tanórán készült alkotás elmentésének és későbbi beolvasásának megfigyelése. 

 

A példányszám beállításával a nyomtatás elindítása. 

 

Képek nézegetése, adott téma megkeresése stb. 

 

Egyszerű szabályok, szokások megismerése és betartása az egészségmegőrzés érdekében (pl.: he-

lyes ülőpozíció, távolság a monitortól, hang szabályozása, gyakorlatok a hosszan tartó ülő munka káros 

hatásainak kiküszöbölésére) 

 

Kulcsfogalmak/ Háttérkép, képernyőkímélő, képfelbontás, ikon, tálca, néhány 

fogalmak speciális billentyű neve (pl.: space, enter, delete), a számítógéphez 

 csatlakoztatható eszközök neve (pendrive, web kamera, 

 memóriakártya), sorkizárás, sor behúzása, középre zárás, mentés 
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Tematikai egység 2. Irodatechnikai készülékek alkalmazása Órakeret: 65 

    

Előzetes tudás 1. Számítógépes alapismeretek.  

 2. Néhány irodatechnikai eszköz működésének ismerete. 

   

Tantárgyi fejlesztési 1. Fokozódó önállósággal, funkciójuknak megfelelően 

célok  használni az irodatechnikai eszközöket. 
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Újabb eszközök használatának megtanulása és rendeltetésszerű alkalmazásuk. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Segítséggel telefon használata, a telefonos kommunikáció Kommunikáció: 

 fejlesztése, információ fogadása és továbbítása megfelelő anyanyelv, 

 formában. beszédfejlesztés; 

2. Irodatechnikai gépek és eszközök (pl.: fénymásoló, olvasás-írás; 

 nyomtató, scanner, iratmegsemmisítő, lamináló, spirálozó médiaismeret, nem 

 gép, tűzőgép, kapocskiszedő) szakszerű használatának verbális információk 

 megtanulása, egyszerűbb munkafázisok önálló végzése. értelmezése. 

3. Infokommunikációs eszközök (zenelejátszó, CD-, DVD-  

 lejátszó, fényképezőgép) alkalmazásának elsajátítása.  

4. Hibafelismerés és hatékony segítségkérés megtanulása.  

  Számolás-mérés: 

Ismeretek  térbeli és tájékozódás. 

1. Irodatechnikai és infokommunikációs eszközök fajtái és  

 alkalmazási területei (telefon, fax, üzenetrögzítő,  

 fénymásoló, nyomtató, szkenner, lamináló, spirálozó gép, Környezet és 

 iratmegsemmisítő, fényképezőgép, magnó, zenelejátszók, egészségvédelem: az 

 DVD-lejátszó) emberi test. 

 

A készülékek funkciói, tulajdonságaik, működési elveik, fő részeik 

 

Az eszközök közötti különbségek számbavétele, 

 

használatuk előnyei és hátrányai, takarékos Osztályfőnöki óra: 

készülékhasználat. felkészülés a felnőtt 

4.  Telefon, mobiltelefon, üzenetrögzítő, fax alkalmazási életre. 

területei és használata.  
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A tevékenységekhez szükséges kellékek, alapanyagok (papírok, kapcsok, spirálok, dossziék). 

 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Balesetvédelmi előírások. 

 

 

Tevékenység 

 

Telefonhívás kezdeményezése és fogadása, információk közlése és átadása. 

 

A fénymásoló gép üzembe helyezése, a papírkészlet, beállítások ellenőrzése, a másolandó lap behe-

lyezése, képek, ábrák, szövegek másolása, az elkészült lapok rendezése (segítséggel). 

 

Nyomtató, szkennerhasználatának gyakorlása, a gépek üzembe helyezése, beállítások ellenőrzése, 

képek, szövegek nyomtatása,szkennelése. 

 

Lamináló, spirálozó gép szakszerű használata segítséggel. 

 

A tevékenységek során keletkezett hulladék megfelelő elhelyezése, a munkaterület rendben tartása. 

Szelektív hulladékgyűjtés, iratmegsemmisítő használata. 

 

Papírfajták, alapanyagok válogatása különböző szempontok szerint (vastagság, méret, szín, melyik 

tevékenységhez szükséges). 

 

Zenelejátszók (magnó, mini-hifi, hifi), DVD-lejátszó működtetése, segítséggel tv-ből felvétel készítése 

 

A fényképezőgép működésbe helyezése, beállítása, fényképezés. A kész képek letöltése, mentése, 

nyomtatása. 

 

Irodai eszközök használatának gyakorlása (gemkapocs, tűzőgép, kapocskiszedő, pecsét, rendszerező 

dossziék, papírvágó). 
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Kulcsfogalmak/ Hívás fogadása, hívás kezdeményezése, faxolással, mobiltelefonnal fogalmak kapcso-

latos tevékenységek szakszavai. 

 

A használattal kapcsolatos fogalmak és tevékenységek megnevezése tartalmának pontosítása. 

 

Fontos, lényeges, titkos, hulladék, tilos, laminálás, anyag vastagsága, 

 

 

 

pontosság, előre- hátra tekerni, pause, távirányító, nyomtatás, patron, kijelölés, szkenner, 

 

előlap, hátlap, vastagság, memóriakártya, élesség, fény, világos-sötét, kamera, felvétel, gemkapocs, 

tűzőgép, bélyegző, cégbélyegző, dátumbélyegző, irattartó fólia, dosszié, 

 

 

Tematikai egység 3. Dokumentumkészítés Órakeret: 68 

    

Előzetes tudás 1. Olvasás-írás készség.  

 2. Szövegszerkesztő programban egyszerű lépések ismerete. 

  

Tantárgyi fejlesztési Egyéni ötleteket felhasználva dokumentumokat készíteni, azokat 

célok elmenteni, kinyomtatni, célközönségnek eljuttatni (elküldeni e- 

 mailben, meghívót átadni, plakátot kitenni).  

    

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Elektronikus dokumentum létrehozásával, tárolásával, Kommunikáció: 

 előhívásával kapcsolatos ismeretek elsajátítása. anyanyelv, 

2. Szöveg- és képszerkesztési ismeretek bővítése. beszédfejlesztés; 

3. A dokumentumkészítés során az egyéni ötletek olvasás-írás; 

 kibontakoztatása, sikeres kivitelezése. médiaismeret, nem 

  verbális információk 
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Ismeretek  értelmezése. 

1. Szövegszerkesztő program parancsai, ikonjai, az egyéni  

 beállítások, változtatások lépései.  

2. WordArt használata (Alakzatok: kitöltés színnel,  

 formázás). Számolás-mérés: 

3. ClipArt (beszúrás, átméretezés). térbeli és tájékozódás. 

4. Paint rajzolóprogram használata.  

5. Rajz és szöveg együttes kezelése. Egyszerű dokumentum  

 készítése. Osztályfőnöki óra: 

6. Fokozott segítséggel dokumentum készítése adott céllal felkészülés a felnőtt 
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  (önéletrajz, baráti levél, hivatalos levél, űrlap kitöltése,  életre.  

  tesztlap kitöltése).    

7. Mappakezelés, saját mappa létrehozása, fájlnév adása.    

8. Saját könyvtár fogalma, használata (a feladat elvégzés    

  fokozott segítséggel, állandó irányítással teljesíthető).    

 Tevékenység      

1. Könyvtár létesítése, megnevezése, ki-, belépés, megnyitás,    

  mentés, bezárás.    

2. Szöveg beírása, képek, ábrák beszúrása, szerkesztési    

  beállítások változtatása a megadott szempontok szerint.    

3. Levél írása, önéletrajz készítése    

4. Egyéni ötletek felhasználásával számítógépes    

  dokumentumok, plakátok, meghívók, készítése    

  (segítséggel).    

5. Rajzkészítés megadott témában.    

6. Elektronikus űrlapok kitöltése    

       

 Kulcsfogalmak/  Megnyitás, bezárás, belépés, kilépés, mentés.   

 fogalmak   Könyvtár fogalma, dokumentumok és a könyvtár viszonyának  

    tudatosítása.   

    Mappa, fájl, elnevezés.   

    Oldal, karakter, kijelölés, betűszín, méret,   

    színek, vonalvastagság, kurzor   

    szöveg, ábra, kurzor, a dokumentum neve, elnevezés  

    Önéletrajz, személyes adat, tesztlap, űrlap, stb.   

       

      

 Tematikai egység  4. Játékprogramok Órakeret: 26  

      

 Előzetes tudás  1.  Alapszintű felhasználói ismeretek a számítógépről.  

    2.  Szabálykövető magatartás.   

    

 Tantárgyi fejlesztési A tanulók számára érdekes és örömteli játékokon keresztül fejleszteni  
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 célok   az alapkészségeket, képességeket, bővíteni az ismereteket.  
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Több lépésből álló feladatsorok kitartó végrehajtása. Kommunikáció: 

2. Segítséggel játsszon az új játékkal, az ismert játékokat anyanyelv, 

 tudja önállóan behívni és játszani. beszédfejlesztés; 

3. Gyakorlottan kezelje a billentyűzetet és az egeret. olvasás-írás; 

4. Szórakoztató, szabadidős célú játékok megismerése. médiaismeret, nem 

5. Mértékletesség kialakítása. verbális információk 

  értelmezése. 

Ismeretek   

1. Oktatási szoftvercsomagok játékai Számolás-mérés: 

2. Készségfejlesztő játékok térbeli és tájékozódás. 

3. Játékkonzolok, videojátékok  

4. Online, egymással is játszható játékok  

  Osztályfőnöki óra: 

Tevékenység felkészülés a felnőtt 

1. Tananyaghoz kapcsolódó oktatójátékok irányított életre. 

 használata  

 

Érdeklődésnek megfelelő játékok keresése, kiválasztása, kipróbálása a világhálón (pl.: ügyességi, 

puzzle, memória, logikai, kártya, autóverseny). 

 

Játék egyre nagyobb önállósággal. 

 

Választott társsal versenyjátékok. 

 

 

Kulcsfogalmak/ gyorsan, egyszerre, egymás után, hálózat, szabály, nyertes, vesztes 

fogalmak téri viszonyszavak, időbeliséghez kapcsolódó fogalmak 

    

    

Tematikai egység 5. Internethasználat  Órakeret: 36 
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Előzetes tudás A számítógép rendeltetésszerű, biztonságos használata. 

  

Tantárgyi fejlesztési 1.  A tanuló egyéni képességeinek és motiváltságának 

célok megfelelően (szükség esetén segítséggel) legyen képes az 
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internetet biztonságosan használni ismeretszerzésre, 

 

kommunikációra, szabadidő eltöltésére egyaránt. 

 

Tudjon különbséget tenni a virtuális világ és a valóság között. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Az internet hatékony használata tanulásban, szabadidős Kommunikáció: 

 tevékenységben, ismeretszerzésben. anyanyelv, 

2. Információszerző és – feldolgozó képesség fejlesztése beszédfejlesztés; 

3. Látókör szélesítése, ismeretek bővítése olvasás-írás; 

4. Kommunikációs képességek fejlesztése médiaismeret, nem 

5. Káros oldalak kiszűrése és válogatott tartalmak verbális információk 

 elhelyezése a világhálón értelmezése. 

Ismeretek   

1. Internetkapcsolat létrehozásának módja, lépései  

2. Az internet használat veszélyei Számolás-mérés: 

3. vírusfertőzés, káros oldalak térbeli és tájékozódás. 

4. nem megfelelő tartalom nézegetése  

5. Tanuláshoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó weboldalak Etika: önismeret; testi 

 megismerése és lelki egészség; az 

6. Informálódás az internet segítségével (menetrend, időjárás, ítélőképesség, az 

 moziműsor) erkölcsi és etikai érzék 

7. Kereső- és levelező-, csevegőprogramok, közösségi fejlesztése. 

 oldalak, video megosztó site-ok  

Tevékenység Osztályfőnöki óra: 

1. Kapcsolódás az internetre, kapcsolat bontása felkészülés a felnőtt 



 

 

1728 

2. Irányított információkeresés, adott weboldal, tartalmak életre. 

 megtekintése  
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Az információk, értelmezése, feldolgozása – adatok, szövegek, képek keresése, mentése, letöltése 

 

Zenehallgatás, filmnézés, online játékok kipróbálása 

 

Közösségi oldalak használata 

 

Levél, elektronikus képeslap írása, elküldése, megválaszolása 

 

Videohívások, csevegőprogramok kipróbálása 

 

Kulcsfogalmak/ Internet, weboldal, vírus, káros oldalak, letöltés, regisztráció, e-mail, 

fogalmak - cím, - jelszó, be- kilépés, böngésző 
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 KERT ÉS PARKÁPOLÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

 

Célok 

 

A kert és parkápoló tevékenységek végzése közben a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó 

gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakma tanulásához, munkába álláshoz 

szükséges motiváció megteremtése. 

 

A kompetenciák fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet fordítani a személyes, a szociális, a 

kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; minden tananyagtartalmat a gyakorlati életben 

előforduló problémák, helyzetek megoldásához kapcsolva. 

 

Olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyagot nyújtani és megtanítani, amelyek nélkülözhetetlenek a 

kert és parkápolás munkafolyamatai során az adott feladatok közvetlen elvégzéséhez. 

 

A tevékenységközpontú tanulásszervezés segítségével a tanulók segítése szocializációjukban, a 

munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok elsajátításában, a későbbi rehabilitáció, illetve 

védett munkahelyen történő munkavégzés képességének elősegítésében. 

 

A tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltése saját és közvetlen környezetük igényes kialakításá-

ra. 

 

Kialakítani bennük a rend iránti igény, a rend megteremtésének és fenntartásának, valamint megőrzé-

sének képességét. 

 

Szeressék a természetet, segítséggel tudják vonzóvá tenni környezetüket, szívesen tartózkodjanak, 

és dolgozzanak a jó levegőn, az időjárásnak megfelelő öltözködés felismerésével. 

 

A kert és parkápoló munkák megismertetésével és gyakoroltatásával lehetőséget biztosítani a fiatalok 

számára a teljesebb élet, a társadalomba és a termelőmunkába való bekapcsolódáshoz. 

 

Ismerjék a parkot, kertet, mint munkaterületet, ahol tevékenykedniük kell, tudjanak tájékozódni a mun-

katerületen, és tudjanak utasításokat nehézségi fok szerint végrehajtani. 

 

Sajátítsák el, és irányítással, képességeikhez mérten minél önállóbban végezzék a házi kertek, közte-

rületek, parkok gondozási, ápolási munkálatait. 
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A munkavégzés során legyenek képesek a megfelelően előkészített szerszámokat, eszközöket, gépe-

ket rendeltetésszerűen használni, figyeljenek önmaguk és társaik testi épségére. 

 

Legyenek képesek családban, szociális ellátásban, esetleg munkavállalóként egyszerű konyhakerti és 

parkápolási munkák végzésére (konyhakerti növények ültetésére, ápolására, betakarítására, egyszerű 

feldolgozására, egy- és kétnyári virágok kiültetésére fák, cserjék gondozására, fűnyírásra, sövénynyí-

rásra). 

 

Legyenek képesek kitartóan, huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, vegyék észre a hibát és 

igyekezzenek azt korrigálni. 

 

Sajátítsák el minimális szinten a másokkal való együttműködést a feladatok végzése során. 

 

 

Feladatok 

 

A képességek függvényében a szakma minél eredményesebb elsajátíttatása. 

 

Egyszerű feladatok esetében önálló munkavégzés elősegítése utasítások alapján. Amennyiben erre 

nem képes, akkor segítséggel tudja megoldani feladatait. 

 

Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi munkatevékenységekben. 

 

Balesetvédelmi és munkavédelmi ismeretek nyújtása a munkafolyamatok végzése során. 

 

A konyhakert és a gyümölcsöskert ápolási, gondozási tevékenységeinek megismertetése, gyakorolta-

tása. 

 

Dísznövények és parkok ápolási, gondozási tevékenységeinek megismertetése, gyakoroltatása. 

 

Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátíttatása. 

 

Csoporton belüli együttműködési lehetőségek nevelési hatásának felhasználása a szocializáció érde-

kében. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 
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Az erkölcsi nevelés: A gyakorlati tevékenységek sikerélményt biztosítanak a fiataloknak. A „kézzel 

fogható” eredmények ösztönzőleg hatnak a kitartó munkavégzésre, mely során fejlődik a segítőkész-

ség, önfegyelem, rendszeretet, pontosságra való törekvés. A tanulókban kialakul saját és társaik mun-

kájának értékelése és megbecsülése. 

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanulók a képzés során megismerik a társadalom szerkezetét, a 

hétköznapi életben végzett kert és parkápolási tevékenységek és általában a munka társadalmi hasz-

nosságát, a közös nemzeti értékteremtésben az egyének munkavégzési feladatát. Erősödik szűkebb 

környezetükkel és közösségükkel való együttműködés. 

 

Ismerjék meg nemzeti értékeinket, szép tájainkat, parkjainkat. Fontos, hogy értékeljék a hazai termé-

keket, vásárlásoknál részesítsék azokat előnyben. 

 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A mindennapi élet működéséről tudják, hogy annak kereteit 

választott képviselők alakítják. Gyakorlatban munkakeresés és más hivatalos ügyek intézése céljából 

tudjanak segítséget kérni a hivatalokban, szociális segítő szervezeteknél. 

 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A parkápoló és kertészeti munkák végzése során a tanulók 

még jobban megismerik képességeiket, ezáltal hatékonyabban tudnak bekapcsolódni a közösség 

életébe és motiváltabbá válnak az önellátásra, munkafeladatok vállalására. 

 

 

A családi életre nevelés: A család életének nagyon fontos része a munka, az önálló feladatvállalás, 

melyben mindenkinek szerepe van. Ezt erősítik az iskolában végzett tevékenységek. A gyakorlati 

munkavégzés beépül mindennapi életükbe. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A rendszeresen friss levegőn végzett fizikai munka jó hatással van 

a testi és a lelki fejlődésükre. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A közös munkatevékenységek erősítik a tanulókban az 

egymásra való odafigyelést, ösztönzik őket a közös problémamegoldásra és egymás segítésére. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be kör-

nyezetük alakításába, értékeinek megőrzésébe. Tapasztalatokat szereznek a környezetet 

 

megóvó szokásokról, lehetőség nyílik a környezetkímélő szemlélet és életvitel kialakítására, elsajátítá-

sára. (pl.: biogazdálkodás, komposztálás). 

 

 

Pályaorientáció: A képzés során az egyéni képességek figyelembe vételével reális elérhető munkahe-

lyek irányába orientálódnak. A tanuló felkészül az iskola elhagyására, a nyílt vagy védett munkahelyi, 

napközi otthoni tevékenységek ellátására. Megismeri a munkavállalói élet ritmusát, a kert és parkápo-

lási munkafeladatok elvégzésének szükségességét, a munkahelyi vezető utasításainak fontosságát. 

 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanuló megismeri a társadalmi munkamegosztás alapjait, a mun-

kabér és más támogatások beosztásának fontosságát. A képzés hozzájárul pénzeszközök használa-

tában való jártasság kialakításához, a bevétel és kiadások összefüggéseinek felismeréséhez. A mun-

kavégzés során ismereteket szereznek arról is, hogy munkájukért havonta fizetést kapnak, amelyet a 

következő hónapig szükségszerű beosztani. Tovább formálódnak ismeretei a pénz értékéről, az anyag 

és energiatakarékossággal is összefüggően a beosztó családi költségvetés betartásáról. 

 

 

Médiatudatosságra nevelés: A készségfejlesztő iskolai tanulók gyakorlottan használják az elektronikus 

információ hordozókat, képesek tevékenységeikhez, szórakozásaikhoz a megfelelő felhasználás al-

kalmazására. Korának és érdeklődésének megfelelő műsorok, oldalak megtekintésére, figyelésére 

ösztönözzük őket. 

 

 

Tanulás tanítása: A képzés során a tanuló felkészül az iskolai oktatás alatt elsajátított kert és parkápo-

lási munkafolyamatok, és a hozzá kapcsolódó ismeretei minél önállóbb gyakorlására, és felnőtt élet-

korban történő folyamatos megújítására, kialakul igénye az önművelésre. Megerősödik benne, hogy a 

környezet változásait figyelemmel kell kísérni. Felismeri, hogy érdeklődésének kielégítése folyamato-

san új ismeretekhez juttatja, amelyek megkönnyítik számára az életben történő eligazodást. Kialakul 

felelősségérzete a rábízott kert és parkápolási és környezetrendezési feladatokkal kapcsolatban, kö-

rültekintően jár el tevékenységeiben. 

 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 
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Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez szüksé-

ges kommunikációs formák elsajátítását, a gyakorlati tevékenységek során az ok- 

 

okozati összefüggések felismerését, fejlődik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a szókincs. 

Megismerik a munkahelyen használatos kommunikációs eszközöket és azok alkalomszerű használa-

tát. 

 

 

Idegen nyelvi kommunikáció: A tanulók értsék, hogy határainkon kívül más nyelven beszélnek. Más 

országokkal megvalósuló partnerkapcsolatok, iskolák közti csereprogramok során egyszerű köszönési 

formákat tudjanak alkalmazni. 

 

 

Matematikai kompetencia: A tanulók matematikai ismereteiket, a logikai gondolkodást a gyakorlatba 

ágyazva alkalmazzák. Ismereteket szereznek a mértékegységek használatáról, bővül tudásuk az 

alapvető mértani fogalmakról (párhuzamos, vízszintes, négyzet, téglalap, stb.), fejlődik a téri- és időbe-

li tájékozódásuk, a problémamegoldó képességük. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A kerti és parkápoló gépek, eszközök gyakorlatban 

történő használata segíti azok tulajdonságainak, működésének megismerését, a folyamatok megérté-

sét és a kezelésükben való jártasság kialakulását. 

 

 

Digitális kompetencia: A tanulók tudják használni az oktatás során alkalmazott digitális eszközöket 

ismeretszerzésre és szabadidős tevékenységek során. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési szokások 

kialakítása segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban, közösségben betöl-

tött szerepek és feladatok felismerésére, a munkamegosztásban való részvételre, igényeinek kifejezé-

sére és megvalósítására, kötelességeinek elvégzésére. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak a min-

dennapi, valamint a kert és parkápolási tevékenységekben, a gyakorlati feladatok végzése során mé-

lyebb önismeretre tesznek szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba történő hatékony be-

kapcsolódásra és a kitartó munkavégzésre. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A kerti- és különösen a park körüli munkák vég-

zése során a tanulók felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, ízlésviláguk fejlődik, a mindennap-

okba beépül a harmonikus környezet kialakítása, és fenntartása iránti igény. 

 

 

A hatékony, önálló tanulás: Támogatjuk, és elősegítjük az információk szerzésének, megosztásának, 

rendszerezésének képességét és az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges alapkészségek 

fejlesztését. Fontos, hogy tudjanak önállóan egyszerűbb feladatokat megoldani. 

 

 

A kert és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A létszámnak megfelelően kényelmes székekkel, munkaasztalokkal berendezett szaktanterem, 

 

növényház, raktár, konyha- és gyümölcsöskert, park, melegágy, vagy melegház szükséges. 

 

 

A képzéshez szükséges anyagok, eszközök 

 

Vetőmagok, szaporítóanyagok 

 

Műtrágyák, növényvédő szerek 

 

Ásó, gereblye, kapa, sorkihúzó 

 

Kézikocsi, talicska, komposztrosta, komposztáló 

 

Ültetőfa, öntözőkanna, zsineg 

 

Vödör, lapát, vasvilla, lombseprű 

 

Műanyag rekesz, metszőolló 

 

Sorkihúzó, aprómagvető 
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Ültető lapát, ültetőfa 

 

Kézi és motoros fűnyíró, fűszegély nyíró 

 

Kézi és gépi sövénynyíró 

 

Fűrész, fejsze 

 

Virágcserepek, köztéri edények 

 

Különböző méretű létrák 

 

Munkaruha, sapka, bakancs 

 

Védőszemüveg, védőkesztyű 

 

Gázmaszk, pormaszk, gumicsizma 

 

Motoros kapa, kézi vetőgép 

 

A kert és a játszóterek berendezéseinek, műtárgyainak állagmegóvásához szükséges anyagok, esz-

közök 

 

Tereprendezéshez szükséges eszközök: kitűzők, mérőszalagok, szintezők 

 

 

 

Szemléltető eszközök 

 

Tankönyvek, kertészeti könyvek, kertészeti folyóiratok, kiadványok, filmek. 

 

A tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a munkafázisokról és minta munkada-

rabok. 

 

IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, DVD- lejátszó, kamera,) 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

 

  Évfolyamok   11-12.   

         

  Heti órakeret   12    

         

  2 éves órakeret   864   

         

  Ebből kötött   778   

         

  Szabadon tervezhető órakeret   86    

         

  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret   

        

  Témakör / Évfolyam 11-12.  11.  12. 

       

A kert és parkápoláshoz szükséges általános ismeretek       

       

1. Anyag-és eszközismeret 30  15  15 

        

2. Éghajlati ismeretek, tanulmányi séta /szabadon 

20 

 

10 

 

10 

tervezhető órakeret/ 

  

      

       

3. Talajtani ismeretek 20  10  10 

       

Park és kertfenntartási ismeretek       

       

4. A parkot, kertet alkotó növények és szaporításuk 34  17  17 

       

5. A parkot, kertet, díszkertet alkotó növények ápolása 40  20  20 
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Munka és környezetvédelmi ismeretek       

      

6. Baleset megelőzés az iskolában 20  10  10 

       

7. Baleset megelőzés a gyakorlatokon 24  12  12 

       

8. Teendők balesetek bekövetkezésekor 12  6  6 

       

9. Környezetünk védelme 16  8  8 

       

Szakmai gyakorlat       

      

10. Gyakorlati anyag- és eszközismeret 20  10  10 
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 11. Park és kertfenntartási gyakorlatok  100 50  50  

         

 12. A parkokat, kerteket, díszkerteket alkotó növények  

408 204 

 

204 

 

 

ápolása gyakorlat. 

    

        

         

 13. A parkok, kertek műtárgyainak fenntartása  34 17  17  

          

 Szabadon tervezhető órakeret   86 43  43  

         

       

 Tematikai egység  1. Anyag- és eszközismeret Órakeret: 30   

      

   1.  Balesetvédelmi ismeretek. - Ismerje a legfontosabb kerti  

 

Előzetes tudás 

 szerszámokat.      

 

2. Ismerje  a kéziszerszámokat és azok használatát. Baleset 

 

    

    védelmi ismeretek.      

     

   1.  Szerezzen  pontos  ismereteket  a  kertben  és  a  parkban  

 Tantárgyi  használható kéziszerszámokról. Szakszerű és biztonságos  

 fejlesztési célok  szerszámhasználat.      

   2.  Ismerje meg a kéziszerszámok mellett a fűnyíró gépeket.  

       

      

  Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási  

       pontok  

        

 Fejlesztési feladat    Környezet és  

 1. Ismerje fel önállóan a kéziszerszámokat.  egészségvédelem:  

 2. Ismerje meg rendeltetésüket, használatukat.  Baleset védelmi  

 3. Sajátítsa   el   a   velük   történő   balesetmentes   munkavégzés ismeretek.   

  szabályait.    Osztályfőnöki óra:  

 4. A   kéziszerszámok   mellett   a   vető   és   ültető   szerszámok Munkafegyelem,  
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  megismerése.    szabályok betartása.  

 5. A fűnyíró gépek típusai.        

       Kommunikáció:  

 Ismeretek    beszédértés,   

 1. Kéziszerszámok    szókincsbővítés.  

 2. A kéziszerszámok megismerése. A velük történő balesetmentes Életvitelhez, és  

  munkavégzés szabályai (ásó, gereblye, kapa, ültetőfa, sorkihúzó, háztartásvezetéshez  

  metszőolló stb.)    kapcsolódó   

 3. Kéziszerszámok használata    ismeretanyagok.  
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A kéziszerszámok megismerése, használatuk és karbantartásuk módjai 

 

Vető- és ültető kéziszerszámok. 

 

Fűnyírók és azok használata 

 

 

Tevékenység 

 

Szerszámok előkészítése, bemutatása 

 

Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat. 

 

Egyszerűbb szerszámok ismerete és használata 

 

Az összes eszköz előkészítése, bemutatása 

 

 

Kulcsfogalmak/ Kéziszerszámok,   gépek.   Ásó,   kapa, gereblye,   ültetőfa, 

fogalmak sorkihúzó, talicska, lapát, villa, metszőolló, ágvágó olló. 

  Vető és ültető gépek. Fűnyírók.  

     

     

Tematikai egység  2. Éghajlati ismeretek  Órakeret: 20 

      

Előzetes tudás 

 1.  Ismerje az időjárás elemeit.  

 

2.  Az éghajlat és az időjárás elemeinek ismerete.    

     

   1.  Szerezzen   új   ismereteket   az   éghajlatról,   az 

Tantárgyi  időjárásról és azok hatásáról a szabadban folytatott 

fejlesztési célok  munkákra.  

   2.  Ismerje meg az időjárás hatásait a kerti munkákra. 
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 Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

     pontok 

     

Fejlesztési feladat    Számolás-mérés: 

1. Ismerje meg az éghajlat és az időjárás elemeit.  időbeli tájékozódás, 

2. Értse az időjárás hatását a kerti munkára és a növényekre.  évszakok változása, 

3. Ismerje meg a hatásaikat a növényekre és a kinti munkára  éghajlat, időjárás, 

4. Ismerje meg az éghajlat összetevőit.  hőmérséklet, hőmérő. 

5. Időjárási jelenségek különböző évszakokban.   

6. Ismerje meg az időjárás hatását a szabadban élő növényekre és az  Környezet és 

 emberekre    egészségvédelem: az 
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       időjárás elemei, és 

Ismeretek      hatásuk a 

1. Éghajlat és időjárás.      környezetre. 

2. Az éghajlat összetevői, az éghajlat és az időjárás befolyása a kerti  

 munkákra.      Számolás-mérés: 

3. A csapadék, a szél, a napsütés hatásai   időbeli tájékozódás 

4. Az éghajlat összetevői.       

5. Időjárási jelenségek megismerése.   Környezet és 

6. Az időjárás befolyása a kerti munkára.   egészségvédelem: 

       időbeli tájékozódás, 

Tevékenység      az időjárás elemei. 

1. Hőmérő,   talajhőmérő,   csapadékmérő   előkészítése,   mérések  

 bemutatása, gyakorlása.       

2. Időjárás megfigyelése, az adott állapot rögzítése    

        

 Kulcsfogalmak/fogalmak  Csapadék,  szél,  napsütés, hőmérséklet.  Ősz,  tél, 

    tavasz, nyár. Hónapok.    

    Éghajlat,    időjárás,    csapadék,    szél,    napsütés, 

    hőmérséklet.    

       

      

Tematikai egység  3. Talajtani ismeretek   Órakeret: 20 

    

Előzetes tudás 

1.  Ismerje a legfontosabb talajtípusokat. 

2.  Ismerje a különböző talajtípusok jellemzőit.   

    

  1. Szerezzen ismereteket a különböző talajtípusokról, illetve 

Tantárgyi  szerepükről a kertészetben.    

fejlesztési célok 2. Ismerje  meg  a  termőtalajt  és   a  termőképességének 

   fenntartási módjait.    
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Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

  Kapcsolódási 

   

pontok        

        

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési feladat  

1. Ismerje meg a termelésre legalkalmasabb talajtípust. Környezet és 

2. Önállóan felismerje a különböző talajtípusokat. egészségvédelem: 

3. Ismerje meg a különböző talajtípusok hatásait a termelésre. ismeretek az élő, és 

4. Értse meg talajművelésnek az ember életében betöltött szerepét. élettelen környezetről, 

 A  talaj  termőképességének  fenntartása,  illetve  fokozásának környezetvédelemről. 

 lehetőségei.  

5. Szerves trágyázás jelentőségének megismerése. A talaj élővilága, 

6. Személyi, tárgyi feltételek biztosítása. talajvédelem. 

 

 

Ismeretek 

 

A talaj szerepe a kertészetben. 

 

A talaj legfontosabb típusai. (kötött talaj, szikes talaj, homoktalaj stb.). 

 

A termelésre alkalmas talaj. 

 

A talaj szerepe a kertészeti termelésben. 

 

A talajművelés jelentősége, fontossága, módjai. 

 

A talaj termőképességének fenntartása. 
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Környezet-kímélő trágyázás, szerves-és műtrágyázás. 

 

A földterület művelésének feltételei. 

 

 

Tevékenység 

 

Talajtípusok előkészítése, bemutatása. Kísérletezés. 

 

Talaj vízáteresztő képességének tesztelése. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak   Kötött, termő és homoktalaj. 

    Szerves trágya, műtrágya. 

      

      

Tematikai egység 

   4. A parkot és kertet alkotó 

Órakeret: 34    

növények és szaporításuk      

     

  1. Balesetvédelmi  ismeretek.  Rendelkezzen  ismeretekkel  a 

Előzetes tudás    különböző növényekről. 

  2. Ismerje a különböző növénytípusokat. 

    

Tantárgyi  1. Ismerje  meg  a  haszon,  dísz  és  vadonélő  növényeket, 
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 fejlesztési célok szaporításuk jelentőségét, formáit.    

   2.  Részletesen  ismerje  meg  a  különböző növénytípusokat és 

   azok jellemzőit.    

     

    

  Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

    pontok  

      

 Fejlesztési feladat     

1. Tudjon különbséget tenni a különböző területek között. Számolás-mérés: 

2. Ismerje meg a különböző területek jelentőségét az ember életében. térbeli   

3. Tudja megkülönböztetni a haszon és dísznövényeket. tájékozódás.  

4. Tudjon különbséget tenni a különböző növények között.    

5. Ismerje meg a különböző szaporítási módokat és az azok közötti Környezet és 

  különbséget.  egészségvédelem: 

6. Szerezze meg a legalapvetőbb ismereteket a növények ápolásáról és kertek és a 

  védelméről.  parkok növényei 

7. Ismerje fel a különböző növényeket. az ember szerepe 

8. Az eltérő tulajdonságok felismerése. az  élő természet 

9. Ismerje meg a különböző gyümölcsfákat. megóvásában.  

 

Ismerje és alkalmazza a különböző növényszaporítási módokat. 

 

Az  időjárás,  a  talajhőmérséklet  és  az  ültetés  összefüggéseinek   Kommunikáció: 

 

 megismerése. szókincsbővítés. 

12. A növények eltérő igényeinek megismerése.    

13. A biogazdálkodás eltérő feltételeinek bemutatása. Környezet  és 

  egészségvédelem: 

Ismeretek növények,   

1. Kert, park, zöldterület fogalma. időjárás,  az 

2. Jelentőségük az ember életében, szerepe környezetünkben. évszakoknak  

3. Dísz és haszonnövények megfelelően a 

4. Egy és két nyári növények. kertben végzett 
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5. A virágágyakba kiültethető növények. munkák és   

6. Zöldségnövények szaporításának módjai. a   kerti munka 

7. Vetés, ültetés, palántázás. feltételei.   

8. Növényápolás, növényvédelem.    
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Növényismeret. 

 

Fás és lágyszárú növények, lombhullatók és örökzöldek. 

 

Gyümölcsfák, gyümölcsösök. 

 

Konyhakerti növények. 

 

Növények szaporítása, kiültetése, ápolása, gondozása. 

 

Kiültetés feltételei, időpontja. 

 

Növények ápolása, gondozása. növényvédelem. 

 

A pázsit, a gyep fogalma, szerepe a kertekben, parkokban. 

 

A biogazdálkodás jelentősége. 

 

 

Tevékenység 

 

Növény bemutatók a valóságban, tablókon, és digitálisan. 

 

A szaporítási módok bemutatása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Kert, park, zöldterület, erdő, mező, rét, gyep. Lágy és fás szárú növé-

nyek. Dísz és haszonnövények. Egy és kétnyári növények. Vetés, ültetés, palántázás. 

 

Talaj hőmérséklet, biogazdálkodás. Gyümölcsfák. Lombhullató és örökzöld fák. 

 

 

Tematikai egység 

 5. A parkot, kertet és díszkertet 

Órakeret: 40  

alkotó növények ápolása    
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Előzetes tudás 

1. Egyszerűbb kerti munkák ismerete. 

2. A beltéri és kültéri dísznövények ismerete.  

   

Tantárgyi 

1. Ismerje  meg  a  különböző  évszakok  kertben  és  parkban 

 

végzendő munkáit. 

fejlesztési célok 

 

2. A környezetünket díszítő növények és tárgyak megismerése.  

    

    

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok    

    

 

 

Fejlesztési feladat Osztályfőnöki óra: 

1. Ismerje meg a legalapvetőbb munkákat. felkészülés a felnőtt 

2. Ismerje meg a gyeptelepítés feltételeit és módját. életre.  

3. Ismerje meg a dísznövények ápolásának, gondozásának módjait. Környezet és  

4. Szerezzen ismereteket a díszcserjékről. egészségvédelem: az 

5. Szerezzen ismereteket az összetettebb munkák folyamatairól. ember szerepe  

6. A fenntartási munkák megismerése. környezete  

7. Örökzöldekkel kapcsolatos különleges feladatok. szépítésében, az 

8. A virágtartók telepítésével kapcsolatos feladatok megismerése. egészséges környezet 

9. Sziklakertekkel kapcsolatos feladatok megismerése. kialakításában,  

10. Kerti tavakkal kapcsolatos feladatok megismerése. munkák a kertben és a 

  parkban.  

Ismeretek beltéri és  

1. Parkok ápolása, gondozása. dísznövények ápolása. 

2. Gyep telepítése, ápolása, gondozása.   

3. Dísznövények ültetése, ápolása, gondozása. Osztályfőnöki óra: 

4. Díszcserjék ültetése, ápolása, gondozása. felkészülés  a felnőtt 
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5. Talajtakarók (évelők, lágyszárúak, cserjék) gondozása. életre.  

6. Kerti növények ültetése, ápolása, gondozása. Környezet és  

7. Rózsafelületek ápolása, gondozása. egészségvédelem: 

8. Díszfák, cserjék fenntartása. örökzöldek,  

9. Örökzöldek gondozása. a belső tereket díszítő 

10. Virágtartók,    edényes    növények    előkészítése,    telepítése, növények,  

 gondozása. szobanövények. 

 

Sziklakertek létesítése, gondozása. 

 

Kerti tavak létesítése, gondozása. 

 

Konyhakerti növények ápolása. 

 

Gyümölcsfák, gyümölcsöskertek ápolása, gondozása. 

 

 

Tevékenység 

 

Kerti munkák bemutatása, gyakorlása. 

 

Az összes növény bemutatása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Ápolás, gondozás, telepítés. 

 

Díszcserjék és fák. Örökzöldek. Virágtartó, sziklakert, kerti tó. 

 

 

Tematikai egység  6. Baleset megelőzés az Órakeret: 20 

  iskolában  

    

Előzetes tudás 1. Általános ismeretek a baleset megelőzésről. 

 2. Az általános balesetvédelmi szabályok ismerete. 
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Tantárgyi 1. Szerezzenismereteket    a    kert    és    parkápolás 

fejlesztési célok  balesetvédelmi szabályairól.  

 2. Ismerje meg és alkalmazza a speciális szabályokat. 

    

 

Kapcsolódási 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

pontok 

 

Fejlesztési feladat Osztályfőnöki óra: 

1. Értse meg a szabályok szükségességét, és azok  betartásának tűz és 

 fontosságát. balesetvédelmi 

2. Ismerje meg a tűzvédelmi szabályokat és azok jelentőségét. oktatás: ismeretek 

3. Értse meg a munkába állás követelményeit. szerzése, 

4. Tudjon különbséget tenni a munkaruha és a védőruha között. szabályok 

5. A balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése. betartása, 

 

A szabályok betartásának fontossága saját és társaik érdekében.   munkafegyelem. 

 

Az előírt feltételek teljesítése munkavégzés előtt. 

 

8. Az előírt öltözet viselése, előnyeinek felismerése. Olvasás-írás: 

9. A balesetveszélyes helyzetek felismerése és elkerülése. információszerzés. 

Ismeretek Osztályfőnöki óra: 

1. Az osztály-és munkaterem használatának rendje. Önismeret, 

2. Munka és balesetvédelmi szabályok. munkavállalói 

3. Tűzvédelmi szabályok. ismeretek, társas 

4. Munkába állás feltételei. kapcsolatok. 

5. Munkaruha, védőruha. Munkavégzéshez 

6. Balesetek megelőzése. kapcsolódó 

7. Baleset megelőzés a gyakorlatban. ismeretek 
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         oktatása.   

  Tevékenység           

  1. Felszerelések bemutatása.          

  2. Balesetvédelmi bemutatók megtekintése.         

             

   Kulcsfogalmak/fogalmak Baleset, sérülés. Munkaruha,   

      védőruha. Tűzvédelem, áramütés.   

              

             

 

Tematikai egység 

 7. Baleset megelőzés a   

Órakeret: 24 

 

  

gyakorlatokon 

    

             

             

 

Előzetes tudás 

1. Segítségkérés lehetőségei.        

 

2.  A balesetvédelmi szabályok ismerete. 

   

       

       

    1.  Rendelkezzen olyan ismeretekkel, amelyekkel megelőzheti a  

 Tantárgyi  baleseteket.         

 fejlesztési célok 2. A szabályok ismerete mellett a gyakorlati betartására való  

     igény kialakítása.         

             

             

   

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

    Kapcsolódási  

       

pontok 
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Fejlesztési feladat  

1. Ismerje  meg  és  legyen  képes  betartani  a  szabályokat,  előírásokat, Számolás-mérés: 

 elvárásokat. időbeli 

2. Szerezzen  ismereteket  az  időjárás  viszontagságairól  és  azok  káros tájékozódás, 

 hatásának csökkentéséről. időbeosztás, 

3. Értse meg a helyes munkaidő beosztás jelentőségét. napirend, 

4. Értse  meg  a  higiéniás  rendszabályok  fontosságát.  A  gyakorlatban órahasználat. 

 törekedjen a betartására.  

5. Gyakorlati bemutatón szerezzen ismereteket a tűzvédelemről. Osztályfőnöki 

6. A  szerszámok  vizsgálatának  és  rendeltetésszerű  használatának  a óra: felkészülés a 

 kialakítása. felnőtt életre, 

7. Az időjáráshoz való alkalmazkodás módjai, lehetőségei. segélyhívószámok 

8. A célszerű arányok jelentőségének megértetése. ismerete, 

9. A   veszélyes   anyagok   biztonságos   kezelésének,   tárolásának segítségkérés 

 megértetése. gyakorlása. 

10. Az egészséges életre való felkészítés.  

11. Tűzvédelmi szabályok betartásának a megértetése. Környezet és 

  egészségvédelem: 

Ismeretek személyi higiénés 

1. Szabályok betartásának fontossága. szabályok 

2. Kulturált, fegyelmezett viselkedés a kertben (fólia, üvegház). betartása. 

3. Időjárás hatásai a munkavégzőkre, (napszúrás, felégés, allergia).  

4. A fizikai állóképesség figyelembe vétele. Etika: másokra 

5. Munka és pihenés beosztása. figyelés, 

6. A  leggyakoribb  foglalkozási  mérgezések  megelőzése  (személyi ítélőképesség 

 higiéné). Higiéniás szabályok. fejlesztése. 

Tűzvédelem a gyakorlatban. 

A munkavégzéshez a legmegfelelőbb szerszámok kiválogatása, Környezet és rendeltetésnek megfelelő 

használata, fegyelmezett munkavégzés az egészségvédelem: 

 

utasítások pontos betartása. Az időjárás és 

9.  Felkészülés az időjárás viszontagságaira, (napszúrás, felégés, allergia hatása. 

stb.). A munkavégzés 

10. Munka és pihenés helyes aránya. balesetvédelmi 
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11. Mérgezések, fertőzések veszélyei. szabályai. 

  A környezetet 

Tevékenység szennyező 

1. Balesetveszélyes helyzetek bemutatása. anyagokról 

2. Balesetvédelmi feladatok gyakorlása. tanultak. 

   

Kulcsfogalmak/fogalmak Munkaidő, pihenőidő, higiénia. Segélyhívószámok. 

 

Mérgező és veszélyes anyagok. 

 

 

 

Tematikai egység 

 8. Teendők balesetek 

Órakeret: 12 

 

  

bekövetkezésekor 

 

     

      

  1. Segélyhívószámok.  

 Előzetes tudás 2. Ismeretek   a   balesetek   bekövetkezése   után   nyújtandó  

   segítségről, segítségkérésről.  

     

 

Tantárgyi 

1. Ismerje meg a segítségnyújtás alapvető lehetőségeit.  

 

2. Teendők balesetek után. Biztosan tudja, hogy honnan lehet 

 

 

fejlesztési célok 

 

  

segítséget kérni. 

 

    

      

      

 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási  

 

pontok 
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Fejlesztési feladat   

1. Tudja, hogy baj esetén kihez és hová fordulhat. Osztályfőnöki óra: 

2. Legyen képes segítséget nyújtani a balesetet szenvedőnek, illetve segítségnyújtás és 

 tudjon segítséget hívni. hívás a 

3. Ismerje meg az áramtalanítás fontosságát. gyakorlatban.  

4. Tudja megkezdeni a tűzoltást.   

5. Ismerje meg a segítségnyújtás egyszerűbb módjait. Kommunikáció:  

6. Segítségkérés a megfelelő helyről. probléma  

7. Ismerje meg az áramtalanítás módjait. megfogalmazása. 

8. Ismerje meg a tűzoltás módjait.   

  Számolás-mérés: 

Ismeretek telefonszámok.  

1. Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai Térképen,  

2. Balesetek  jelzése.  Azonnali  jelzés  baleset  bekövetkezésekor  a alaprajzon való 

 munkahelyi vezetőnek. tájékozódó  

3. Segítségnyújtás. képesség,  

4. Teendők áramütés esetén. piktogramok.  

5. Teendők tűz esetén.   

6. Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai Osztályfőnöki óra: 

  Balesetek és 

Tevékenység teendők.  

Segítségnyújtás és segítséghívás gyakorlása   

 

Kommunikáció: 

 

Beszédértés, 

 

beszédtechnika 

 

fejlesztés, 

 

szókincsbővítés. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak A központi segélyhívószám: 112. Tűzeset,

 baleset, sérülés. 
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Elsősegélynyújtás, elsősegélynyújtó hely. Áramtalanítás. A tűzoltás módjai. Segítséghívás. Segélyhívás. 

 

Segítségnyújtás, elsősegély. Tűzoltó készülékek. Segélyhívószám. 

Tematikai egység 9. Környezetünk védelme Órakeret: 16 

    

 1. Ismerje a szelektív hulladékgyűjtést, illetve a környezetének 

Előzetes tudás  takarításának jelentőségét, eszközeit.  

 2. A környezetvédelem jelentősége.  

   

Tantárgyi 

1. Értse meg a környezetvédelem lényegét és fontosságát. 

2. Ismerje  és  értse  a  környezet  és a  természetvédelem 

fejlesztési célok  

jelentőségét, feladatait. 

 

   

    

 

 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási  

 

pontok 

 

   

   

Fejlesztési feladat   

1. Értse meg az ember és a természet kapcsolatát. Osztályfőnöki  

2. Ismerje meg a komposztálás lehetőségét. óra: a  

3. Szerezzen ismeretek a környezet és a természetvédelemről. Értse meg környezetvédelem 

 szerepét e tevékenységben. jelentősége az  

4. Szerezzen ismereteket a környezetbarát növényvédelemről ember életében.  

5. Értse az ember szerepét a környezetben. Környezet és  

6. Ismerje meg a tiszta környezet szerepét az egészséges életmódban. egészségvédelem: 

7. Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtést. környezetvédelmi 

8. Értse az ember szerepét a természetvédelemben. ismeretek, a  

9. Értse és alkalmazza a környezettudatos gazdálkodást. szelektív  

  hulladékgyűjtés. 

Ismeretek   
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1. Az ember és a környezet kapcsolata, kölcsönhatások. Kommunikáció:  

2. Komposztálás, jelentősége. vegyszerek  

3. A környezetvédelem jelentősége. jelzései.  

4. A természetvédelem jelentősége.   

5. Vegyszer   nélküli   növényvédelem   lehetőségei   a   természet Környezet és 

 egyensúlyának fenntartásában. egészségvédelem: 

6. Környezet-védelem szerepe az egészséges életben. A környezet és az 

7. Hulladékok, veszélyes anyagok kezelése. emberek  

8. Természet-védelem jelentősége. kapcsolata.  

9. Vegyszer   nélküli   növényvédelem   jelentősége    a   természet Egészség és 
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  egyensúlyának fenntartása érdekében.     betegség. 

         A tiszta környezet 

 Tevékenység       szerepe az 

 1.  A környezet szépségeinek bemutatása.     egészség 

2. Szelektív hulladékgyűjtés      megőrzésben. 

3. Környezetvédelmi feladatok gyakorlása.     Szelektív 

         hulladékgyűjtés 

         közben szerzett 

         ismeretek. 

         

 Kulcsfogalmak/fogalmak Környezet, természet, védelmük.   Komposztálás. 

   Biogazdálkodás. Szelektív hulladék.     

   Környezet és természetvédelem. Hulladékok, veszélyes anyagok, 

   mérgek. Biogazdálkodás.       

       

       

 

Tematikai egység 

10. Gyakorlati anyag-és  Órakeret: 20 

 

eszközismeret 

       

          

       

   1.  Ismerje  a szerszámokat,  kéziszerszámokat  és  tudja,  hogy 

 Előzetes tudás  hogyan kell őket használni. Baleset védelmi ismeretek. 

      

   1. Tudatos és célszerű szerszámhasználat begyakoroltatása. 

 Tantárgyi fejlesztési          

 célok 1. A  kéziszerszámok  ismerete mellett  a fűnyíró különböző 

    típusainak használata.       

           

           

  

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

  Kapcsolódási 

    

pontok           
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Fejlesztési feladat Osztályfőnöki 

1. Ismerje meg és gyakorolja be a kéziszerszámok használatát. óra:  önismeret, 

2. Ismerje meg a sorkihúzó jelentőségét. munkavállalói 

3. Ismerje meg a komposztálás eszközeit és a felhasználható anyagokat. ismeretek, aktív 

4. Gyakorolja be a szerszámok és gépek használatát. részvétel. 

5. Gyakorolja be az évszaknak megfelelő munkákat.   

6. Gyakorolja be a komposztálással kapcsolatos feladatokat. A tantárgy 

7. Az időjárási megfigyelések rögzítése és összehasonlítása. elméleti  

  oktatásának 

Ismeretek ismeretei. 

1. Kéziszerszámok használata. Balesetvédelem 

2. Sorkihúzó használata. a gyakorlaton. 

3. Komposztálás eszközei, és azok használata.   

4. Szerszámok, gépek használata. Számolás- 

5. Az évszaknak megfelelő munkák tárgyi feltételeinek megteremtése. mérés: időbeli 

6. Komposztálás. (szerves hulladékok).). tájékozódó 

7. Időjárás megfigyelése. képesség 

  fejlesztése, 

Tevékenység évszakok 

1. Munka a kertben. váltakozásához 

2. Eszközök és azok használatának bemutatása. kapcsolódó 

3. Az eszközök rendeltetésszerű használatának bemutatása. időjárási 

4. Előkészületek az őszi munkákhoz. elemek.  

5. Kapálás, gyomlálás, ásás, gereblyézés.   

  Szakmai 

  elméleti és 

  gyakorlati 

  előkészítés 

  során szerzett 

  ismeretek: 

  Kéziszerszámok 

  és azok 

  használata. 
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Kulcsfogalmak/fogalmak 1. Ásás, kapálás, gereblyézés, metszés.     

  2.  Kéziszerszámok, gépek, évszakok, komposztálás.    

     

     

Tematikai egység 11. Park és kertfenntartási Órakeret: 100   

  gyakorlatok       

    

  1.  Ismerje  az  egyszerűbb  szerszámokkal  végzendő  munkát. 

Előzetes tudás  Baleset védelmi ismeretek.     

  2. Növényismeret.      

    

Tantárgyi fejlesztési 

1.  Gyakorolja be a kertekben és parkokban végzendő munkát.  

2. Ismerje meg és   alkalmazza   a talajművelés és a 

célok  

növényszaporítás különböző módjait. 

    

       

    

   

 Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

         

Fejlesztési feladat         

1. Az elméletben tanultak alkalmazása a gyakorlatban. Számolás-mérés:  

2. A kertben és a parkban történő munkákra való felkészítés. időbeli és térbeli 

3. Ismerje meg és használja a különböző trágya típusokat. tájékozódás.   

4. A gyakorlatban alkalmazza az ültetéssel és vetéssel kapcsolatos     

 feladatokat.     Környezet   és 

5. Ismerje  meg  a  köztéri  díszítő  műtárgyakat,  és  gyakorlatban egészségvédelem:  élő 

 alakítsa ki.     és élettelen környezet 

6. Komposztálás hulladék anyagokból.   elemei.    

7. Ismerje   meg   a   talajművelés   eltérő   feladatait   különböző     

 évszakokban.         

8. Ismerje meg az ágyások kialakításának célszerű menetrendjét. Szakmai elméleti és 

9. A szaporítás módjainak bemutatása és azok begyakorlása. gyakorlati előkészítő 

10. A   telepítések   célszerű idejének és munkafolyamatának ismeretek:    
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 megismerése.     Munkavégzés  a 

11. Az ültető gödrök méreteinek megismerése.  kertben.    

12. Az ültetés célszerű kivitelezésének begyakorlása.     

13. A füvesítés feltételeinek megteremtése, a füvesítés gyakorlása. Szakmai gyakorlati és 

      elméleti előkészítő 

Ismeretek     tevékenységekhez  
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1. Parkok, kertek (konyhai és dísz) anyagai, azok használata. kapcsolódó ismeretek: 

2. Kertek, parkok, zöldterületek ápolása, gondozása. munkavégzés közben 

3. Őszi talaj előkészítés. a kertben és a 

4. Trágyázás. parkban.   

 

Ágyások kialakítása. 

 

Ültetés, palántázás. 

 

Köztéri edények előkészítése, telepítése, gondozása. 

 

Komposztálás. 

 

Talaj előkészítés ősszel és tavasszal. 

 

Ágyások kialakítása, őszi és tavaszi vetés, ültetés. 

 

Szaporító ládák készítése, használata. 

 

Sövények, cserjék, fák telepítése. 

 

Ültető gödrök készítése. 

 

Ültetés. 

 

Gyeptelepítés. 

 

 

Tevékenység 

 

Az anyagok előkészítése, bemutatása. 

 

Munkavégzés a kertben. 

 

A parkok kiegészítő anyagainak használata. 
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Talaj-előkészítés, alaptrágyázás, szerves- és műtrágyák kijuttatása, bedolgozása ásással, motoros ka-

pával. A talaj lezárása hengerezéssel. Ágyások kialakítása, előkészítése őszi és tavaszi vetésre, ültetés-

re. 

 

Virágmagok vetése szaporító ládába és helybe. Sövények, cserjék telepítése szabadgyökerű, földlab-

dás, konténeres növények ültetésével. 

 

Különböző rózsatípusok önállóan, vagy segítséggel történő ültetése, ültetés utáni munkái. 

 

Gyümölcsfák és gyümölcsösök ápolása, gondozása. 

 

Ültető gödör ásása szabadgyökerű és konténeres díszfák ültetéséhez. Ültetés végrehajtása, ültetés utáni 

munkák. 

 

Gyeptelepítés. 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Talaj előkészítés, ágyások kialakítása, ültetés, vetés, palántázás, 

 

komposztálás. 

 

Talaj előkészítés, ágyások, szaporító láda, telepítés, ültetés, füvesítés. 

 

 

  12. A parkokat, kerteket,   

Tematikai egység  díszkerteket alkotó növények  Órakeret: 408 

  ápolása gyakorlat.   

     

Előzetes tudás 

1. Beltéri és dísznövények ápolása.   

2. Növények és azok életfeltételei. Balesetvédelmi ismeretek.  

   

Tantárgyi 

1. Gyakorolja be a kert és a park növényeinek ápolását. 

2. A  gyakorlatban  alkalmazni  tudja a  növények  ápolásáról 
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fejlesztési célok  

tanultakat. 

  

    

     

 

 Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  

Fejlesztési feladat Számolás-mérés: 

1. A különböző feladatok begyakorlása. időbeli, térbeli 

2. Munkavégzés segítséggel és önállóan. tájékozódás. 

3. A kéziszerszámok és gépek használatának begyakorlása.  

4. Az évelő növényekkel kapcsolatos feladatok begyakorlása.  

5. A   gondozott   területekről   a   nem   kívánatos   növények Szakmai elméleti és 

 eltávolításának begyakorlása. gyakorlati előkészítő 

6. A  sövényekkel,  cserjékkel,  fákkal  kapcsolatos  feladatok ismeretek: Munkavégzés 

 begyakorlása. az épületben, a kertben, 

7. A kiszáradt, sérült fák eltávolításának begyakorlása. és a parkban. 

8. A pázsitfűvel kapcsolatos feladatok begyakorlása.  

  Osztályfőnöki óra: 

Ismeretek Felnőtt életre 

1. Pázsit és gyep ápolása, gondozása. felkészítés: 

2. Felújításuk. környezetszépítés, 

3. Sövények ápolása, gondozása. gondozás. 

4. Dísznövények ápolása, gondozása. Életviteli és 

5. Belsőterek növényeinek ápolása, gondozása. munkatevékenységekhez 
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6. Kert ápolása, gondozása. kapcsolódóan: Kert és 

7. Termések betakarítása, tárolása. parkgondozás. 

8. Szerszámok, gépek folyamatos használata.  

9. Évelő növények telepítése, gondozása, felújítása.  

10. Gyomtalanítás. Etika: a társadalom 

11. Sövények, cserjék, fák gondozása, fenntartása, fiatalítása. elvárásainak megfelelő 

12. Kiszáradt fák eltávolítása. viselkedés. 

13. Gyep gondozása.  

Tevékenység 

A gyakorlati feladatok bemutatása. 

Kert és parkgondozás 

Fűnyíró gépek üzemeltetése, karbantartása, beállítása adott tarlómagassághoz 

 

Évelőágyak felújítása, áttelepítése. Évelő növények felszedése, tőosztása, talaj-előkészítés, tápanyag-

utánpótlás, talajfertőtlenítés, tarackirtás, ültetés, beöntözés. 

Sövények, díszcserjék fenntartási munkái: metszés, nyírás, öntözés, tápanyag-visszapótlás, talajlazítás, 

növényvédelem. 

Konyhakerti növények ápolása, gondozása, terméseik betakarítása, tárolása 

Fiatal és idős díszfák fenntartási munkái: fenntartó metszés, ifjító metszés, termőre metszés, öntözés, 

növényvédelem. A kiszáradt fák kivágása döntéssel, darabolással. 

 

Gyümölcsfák ültetése, metszése, termésének betakarítása, tárolása. 

 

Munka a kertben. A tevékenységek gyakorlása az időjárásnak megfelelően. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Ápolás, gondozás, betakarítás, kiszáradt, sérült növények. 

 

 

 13. Parkok,  

Tematikai egység kertek műtárgyainak Órakeret: 34 

 fenntartása  
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 Előzetes tudás  Ismerje a játszótereket és azok eszközeit.   

       

    1. Ismerje meg a környezetünkben lévő műtárgyakat és azok 

 Tantárgyi   gondozását.   

 fejlesztési célok  2. A játszóterek ápolása, gondozása, karbantartása iránti igény 

     felkeltése, speciális tevékenységek, feladatok megismerése. 

       

       

  

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

  

pontok 

 

       

       

 Fejlesztési feladatok.      

 1. Tudja, hogy hogyan kell a játszótereket gondozni. Szabadidős,  

 2. A vízi létesítményeket ismerje meg és szerezzen információkat azok napközis  

  ápolásáról.    tevékenység:  

 3. Tudja, hogy hideg idő estén el kell zárni a kinti csapokat és be kell Játszóterek  

  takarni.    használata,  

 4. A játszótér gondozásával, állagmegóvásával kapcsolatos feladatok tanulmányi séták, 

  begyakorlása.    kirándulások során 

 5. Ismerje fel a sérült, balesetveszélyes részeket. Azok elhárításában szerzett ismeretek. 

  vegyen részt.      

 6. Vegyen részt a vízi létesítmények (szökőkutak, mesterséges tavak) Etika: a társadalom 

  létrehozásában,  és  az   azokba  történő  növénytelepítésben  és elvárásainak  

  gondozásukban.    megfelelő  

 7. A hideg idő beköszöntével a vezetékek, csapok fagymentesítésében viselkedés.  

  vegyen részt.      

      Számolás-mérés: 

 Ismeretek:    időbeli tájékozódás, 

 1. Játszóterek gondozása, állagmegóvása időjárás, és annak 

 2. Vízi létesítmények telepítése, ápolása, gondozása. hatásai a  

 3. Fagymentesítés.    környezetben.  

 4. A sérült részek javítása, eltávolítása.   

      Környezet és  
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 Tevékenységek:    egészségvédelem: 

 1. Játszóterek gondozása az intézményben és a környéken környezetvédelmi 

 2. A   környezetünkben lévő játszóterek   folyamatos   gondozása, feladatok.  
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 állagmegóvása felületkezeléssel (festés).  

 3.  Sérült, balesetveszélyes játékok eltávolítása. A vízi létesítmények Osztályfőnöki óra: 

 (mesterséges tavak, szökőkutak) betelepítése növényekkel. A vízi szabadidő kulturált 

 létesítmények fagymentesítése eltöltése, társadalmi 

   munkamegosztásban 

   való részvétel, 

   közösségi 

   tevékenység. 

    

 Kulcsfogalmak/fogalmak Játszótér, játékok. Dísztó, halastó.  

  Állagmegóvás, javítás. Fagymentesítés.  
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KISEGÍTŐ ÁLLATGONDOZÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

 

Célok 

 

A készségfejlesztő kerettanterv célja a készségfejlesztő iskola tanulói számára gyakorlati ismereteket 

nyújtani az állattartásban szükséges kisegítő tevékenységek elsajátításához. 

 

A készségfejlesztő kerettanterv elvégzésével a tanulók képessé válnak különböző haszonállatfajok 

körében olyan kisegítő tevékenységek elvégzésére, amely összefügg az állatok gondozásával, napi 

ellátásával, az állattartó helyek tisztántartásával. 

 

A tanulók megismerik az állattenyésztés fontosságát, az állatok hasznának a mindennapi életben való 

megjelenését. 

 

 

Feladatok 

 

A képzés feladata a tanulók körében az állattartással összefüggő ismeretek és gyakorlati tevékenysé-

gek elsajátíttatása, rendszerezése, pozitív attitűd kialakítása az állatgondozás és ellátás tevékenységei 

iránt. 

 

Az állatokkal való megfelelő bánásmód és kívánatos óvatosság kialakítása. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

 

Erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés terén a tanulóban kialakul az állatokkal kapcsolatos óvatos, nyu-

galmat sugárzó magatartás, képessé válik az állatvédelmi szempontok etikus alkalmazására az állat-

gondozási tevékenységek során. A munkatevékenységben figyelembe 

veszi a cél elérése érdekében tett cselekedeteinek következményeit, alkalmazza a közösségben vég-

zett munka elveit, elfogadja a tevékenységek során a feladatok és felelősség megosztását, a munkave-

zető irányító szerepét. 

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés terén megismeri az őshonos magyar fajtájú haszonállatokat és állat-

tartási módokat. 
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Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Az önismeret és társas kultúra fejlesztése terén felismeri az 

állatok ellátása során kívánatos magatartásformákat, felismeri a kerülendő és veszélyt rejtő tulajdonsá-

gokat és tevékenységeket. Ezáltal fejlődik önismerete és magabiztossága. 

 

 

A családi életre nevelés: A családi életre nevelés terén elsajátít olyan gyakorlati tevékenységeket, 

amely a családi munkamegosztásban és az önálló életvezetésben is segítségére lehet. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés területén a készségfejlesztő 

kerettanterv támogatja a kiegyensúlyozott, harmonikus magatartás fejlődését, a fizikai állóképesség, az 

erőnlét és az aktivitás növekedését. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén a kész-

ségfejlesztő kerettanterv tevékenységei ráirányítják a tanuló figyelmét a munkavégzés közben történő 

balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlen felelősségteljes magatartás és az állatok kiszolgál-

tatott helyzetéből következő odafigyelés fontosságára. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési területen a 

készségfejlesztő kerettanterv támogatja a környezeti ártalmak egészséges fejlődésre gyakorolt hatásá-

nak felismerését, a környezet szennyeződésének mindennapos munkatevékenység során történő meg-

óvását. 

 

 

Pályaorientáció területén segíti az érdeklődési körnek megfelelő munkatevékenység megismerését, 

elsajátítását. 

 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: Anyanyelvi kommunikáció területén a készségfejlesztő kerettanterv segíti az 

állattenyésztéssel kapcsolatos kifejezések, eszközök nevének elsajátítását, a munkatevékenység vég-

zéséhez szükséges irányítás megértését. 
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Természettudományos és technikai kompetencia: Természettudományos és technikai kompetencia 

területen a készségfejlesztő kerettanterv megerősíti az állatokkal, állatok ellátásával kapcsolatos termé-

szeti ismereteket, az élővilág egymásrautaltságának bemutatásával segíti a természeti környezet meg-

értését. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: Szociális és állampolgári kompetencia területén segíti a tanulót 

a társadalmi munkamegosztásban hasznos tevékenységek elsajátításának lehetőségével, aktivizálja a 

felnőtt élethez tartozó szerepek elsajátításában. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőké-

pesség területén a tenyésztett állatfajták esztétikáján keresztül megismeri a célszerűség és esztétikum 

összefüggéseit. 

 

 

A kisegítő állatgondozó készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei: 

 

 

A képzés létszámának megfelelő nagyságú gazdálkodási terület, gazdasági épületek, változatos és a 

helyi hagyományokhoz, gyakorlathoz illeszkedő állatállomány és takarmányozási lehetőségek. 

 

Megfelelő mennyiségű takarmány tárolására és előkészítésére alkalmas gazdasági egységek. 

 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések : 

 

 

Önitatók, -etetők itatóedények 

 

Keltetőgép 

 

Takarítóeszközök (porszívó) 

 

Állatvezető és -elkülönítő eszközök, berendezések 

 



 

 

1773 

Állatkozmetikai eszközök, szerszámok 

 

Takarmány-előkészítő és -keverő gépek, eszközök 

 

Kommunikációs eszközök (CB, telefon) 

 

Számítógép (szakmai szoftverek) 

 

Állat-egészségügyi eszközök, tartozékok 

 

Egészségügyi doboz 

 

Élőhelyek berendezési tárgyai 

 

Fajtaspecifikus eszközök (tartáshoz, tenyésztéshez) 

 

Egyéni védőfelszerelés 

 

Munkabiztonsági berendezések 

 

Környezetvédelmi berendezések 

 

 

  A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv       

         

  Évfolyamok 11-12.    

         

  Heti órakeret 12     

         

  2 éves órakeret 864     

         

  Ebből kötött 778     

         

  Szabadon tervezhető órakeret 86     
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  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret       

        

  Tematikai egység / Évfolyam  11-12.  11. 12. 

       

1. Háziállatok fajtái, tartásuk, hasznosulásuk  72  36 36 

      

2. Munka- és balesetvédelmi ismeretek  24  12 12 

       

3. Gazdasági állatok gondozása, ápolása  346  173 173 

       

4. Takarmányozási alapismeretek  120  60 60 

       

5. Állattenyésztési és szaporítási alapismeretek 1. Emlősök.  96  48 48 

       

6. Állattenyésztési és szaporítási alapismeretek 2. Baromfik.  96  48 48 

       

7. Egészségvédelem és környezetvédelem az állattartásban  24  12 12 

       

 Szabadon tervezhető órakeret  86  43 43 

         

 

 

Tematikai egység 1. Háziállatok fajtái, tartásuk, hasznosulásuk Órakeret: 72 

   

Előzetes tudás Átfogó ismeretek az ember által tenyésztett állatokról. 

  

Tantárgyi fejlesztési Az megismert, tartott, tenyésztett állatok fajtáinak, testi jellemzőinek, 

célok hasznosulásának megismerése. 

   

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 



 

 

1775 

   pontok 

   

Ismeretek   

1. Haszonállatok testfelépítésének megismerése Környezet és 

2. Élettér igények biztosítása: egészségvédelem: 

 a. állattartási körülmények, lehetőségek, Élő természet – 

 b. a haszonállatok tartásának alapvető igényei, Élőlények és 

 c. tartási körülmények, állatok elhelyezése. környezetük. 

 

Gazdasági hasznosulás: a haszonállatok külső és belső értékes tulajdonságainak, a tenyésztés céljá-

nak megismerése: 

 

Állatfajták szerint a tenyésztés céljának megismerése. 

 

Az állatok mely részéből mi készül, mi hasznosul. 

 

 

Tevékenység 

 

Haszonállatok csoportosítása, testtájék, kültakaró, végtagok elnevezései. 

 

Állattartó telepek, háztáji gazdaságok állattartásának különbségei és azonosságai. 

 

Tartási módok megkülönböztetése: 

 

Zárt és nyitott tartás, egyedi és csoportos tartás lehetőségei. 

 

A megfelelő hőmérséklet, világítás, mozgástér, nyugalom biztosítása. 

 

A termékek megnevezése, csoportosítása felhasználási terület szerint (étkezési célok, ruházati és 

egyéb háztartási célok, sportcélok). 

 

Baromfi-félék: csirke, kacsa, liba, pulyka (hús, tojás, toll) 

 

Szarvasmarha (tej, hús, bőr) 
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Ló (sportcélok, munkacélok) 

 

Sertés (hús, bőr) 

 

Juh, kecske (gyapjú, hús, tej) 

 

Egyéb: nyúl, galamb, méhek, halak, selyemhernyó, különleges haszonállatok. 

 

Méz. 

 

Állattartó és tenyésztő telepek és feldolgozók látogatása. 

 

Kulcsfogalmak/        Baromfi,  csirke,  tyúk,  kacsa,  liba,  pulyka,  sertés,  disznó,  tehén, fogalmak              

szarvasmarha,  ló,  juh,  birka,  kecske,  bőr,  szőr,  gyapjú,  fedőtoll, pehelytoll,  vágóállat,  tojás,  tej,  

méz,  különböző  húsfélék,  állatok 

 

testrészeinek elnevezései. 

 

 

Tematikai egység 2. Munka- és balesetvédelmi ismeretek Órakeret: 24 

   

Előzetes tudás Óvatos magatartás kialakulása a nem ismert állatokkal, gazdasági 

 helyekkel kapcsolatban.  

   

Tantárgyi fejlesztési 1. Balesetvédelmi   szabályok   megismertetése   és   betartása,   a 

célok  balesetmentes   eszköz-   és   szerszámhasználat,   a   takarékos 

  anyaghasználat megtanítása.  

 2. Az  állattartás  helyszíneinek  használati  rendje  és  szabályainak 

  megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó 

  előírások megismerése, fontosságuk felismertetése. 

    

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
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  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Alapvető óvatosság kialakulása. Megfelelő, nyugodt viselkedés az  

 állatok közelében. Telepeken elvárt viselkedés szabályozása. Etika: Egyén, 

2. Tűz-  és  balesetvédelmi  előírások,  telephasználat  rendjének közösség, társadalom. 

 megismerése.  

3. Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, értesítendők Osztályfőnöki óra: 

 körének megismerése. Felkészülés a felnőtt 

4. Tűzvédelmi gyakorlat. létre. 
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Segélyhívások, segítségkérés helye, szimulálása, mentők, tűzoltók, rendőrség, segélyvonal 

 

Baleseti sérülés ellátásának szimulálása, elsősegélyláda tartalmának összeválogatása, alkalmazásá-

nak gyakorlása. 

 

 

Ismeretek 

 

Veszélyes állatok, gépek, eszközök, tevékenységek. 

 

Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök. 

 

Veszélyes energia-források. 

 

Elsősegély nyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye a műhelyben, tartalma. 

 

Egészségvédelem a műhelyben, munkahelyen. 

 

Veszélyes alapanyagok és vegyszerek, gyógyszerek. 

 

Kulcsfogalmak/ Baleset, veszély, elsősegély, mentőláda, gazdaságban használt 

fogalmak eszközök, anyagok neve, helyiségek, eszközök megnevezése. 

   

   

Tematikai egység 3. Gazdasági állatok gondozása, ápolása Órakeret: 346 

   

Előzetes tudás Átfogó alapismeretek az állatok tartási igényeiről. 

   

Tantárgyi fejlesztési 1. Állatok tartásával kapcsolatos alapismeretek. 

célok 2. Állattartási, gondozási alapismertek, gyakorlati eljárások 

  megismerése különféle gazdasági haszonállatok körében. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

 

Ismeretek 

 

Higiénia biztosítása 

 

állattartás és termékek előállításának higiéniai 

 

 előírásai, Környezet és 

b. állatápolási tevékenységek, egészségvédelem: 

c. környezeti higiénia biztosítása, Egészségvédelem – 

d. takarmányozás higiéniai előírásai. egészséges életmód 
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Állatokkal való bánásmód szabályai 

 

Állategészségügyi ellátás 

 

beteg állat felismerése, betegségek tünetei, 

 

állatorvosi ellátás igénybevételének módja, állatgyógyítás fő elvei, 

 

állatgyógyszerek kezelésének szabályai. 

 

 

Tevékenység 

 

Állattartásban alkalmazott folyamatos és időszaki ápolási munkák. 

 

Almozás, csőr, bőr, szőr és pataápolás, nyírás, fürdetés, porozás, kurtítás, járatás tartalma és fontos-

sága. 

 

Szellőztetés, trágyakezelés módszerei. 

 

Kártevők és élősködők elleni védekezés. 

 

Etetők, itatók tisztántartása. 

 

Általános állatvédelmi szabályok, megfelelő elhelyezés, nyugodt légkör, egészséges takarmány biztosí-

tása. 

 

Türelem, kímélet és elővigyázatos magatartás. 

 

Megóvás a fizikai sérülésektől. Szabályos, óvatos terelés és rakodás. 

 

Állatorvosi munka megismerése, előírások betartásának szükségessége. Oltások. 

 

Fertőtlenítő eljárások. 
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Beteg állat elkülönítésének fontossága. 

 

Sérülések, sebek kezelése. 

 

Gyakran előforduló betegségek megelőzési lehetőségei, felismerése és ellátása. 

 

Látogatások és gyakorlatok állattartó telepeken, állatorvosi vizsgálat megtekintése. 

 

Kulcsfogalmak/ Almozás, trágyázás, ápolási munkák elnevezése, kártevők nevei, 

fogalmak betegségek neve, állatok helyének, etetőknek, itatóknak elnevezése. 

   

   

Tematikai egység 4. Takarmányozási alapismeretek Órakeret: 120 

   

 

 

Előzetes tudás Állatok általános jellemzői, táplálékai.  

  

Tantárgyi fejlesztési A haszonállatok kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges 

célok takarmányozási ismeretek megismerése, elsajátítása és gyakorlati 

 alkalmazása.  

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

 

Fejlesztési feladat 

 

Ivóvízzel kapcsolatos előírások. 

 

Takarmányok megismerése, kezelése, adagolása. 

 

Zöldtakarmányok,  gyökér-  és  gumós  takarmányok,  szénák, 

 

szénalisztek, magvak és termések, szántóföldi növénytermesztési Környezet és 
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 melléktermékek, állati eredetű takarmányok. egészségvédelem: 

4. takarmány kiegészítők, vitaminok megismerése.  

5. Baromfitakarmány, kérődzők és egygyomrúak takarmányai. Élő természet – 

6. Irányított felnevelés szempontjai. Élőlények és 

7. Növendék és felnőtt állatok takarmányozásának különbségei. környezetük. 

 

A kiegyensúlyozott táplálás és a minőségi takarmány hatása az állati termékek minőségére. 

 

Biztonsági előírások megismerése a takarmányozással kapcsolatban. 

 

Takarmányozási gyakorlatok végzése. 

 

 

Ismeretek 

 

Takarmányozási igények, módok 

 

Takarmányok fajtái, alkotóelemei, csoportosításuk. 

 

Különböző állatfajták jellemző takarmányai. 

 

A takarmányok hasznosulása, tápértéke. 

 

A különböző takarmányok eltarthatósága, tárolása. 

 

Kulcsfogalmak/ Takarmányok megnevezései, takarmányozással kapcsolatos 

fogalmak fogalmak. 
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Tematikai egység 5. Állattenyésztési és szaporítási Órakeret: 96 

 alapismeretek 1. Emlősök.    

   

Előzetes tudás Állatok szaporodásával kapcsolatos ismeretek.  

  

Tantárgyi fejlesztési Ismerje meg az állattenyésztésnél fontos szempontokat, a szaporítás, 

célok tenyésztés és nemesítés különbségét, az állattenyésztés biztonságos, 

 etikus és hasznosulás szempontjából gazdaságos elveit. 

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

     pontok 

 

Fejlesztési feladat 

 

Haszonállatok különböző életkorú és ivarú illetve ivartalanított egyedeinek elnevezése. 

 

2. Hús- és tejtermelő képesség, küllem, takarmányhasznosító Környezet és 

 képesség, szaporaság. egészségvédelem: 

3. Ivarérettség, tenyészérettség.  

4. Ivari jelleg meghatározása. Élő természet – 

5. Ivarzás jelei, fogalmai különböző fajoknál. Élőlények és 

6. Párzás, mesterséges megtermékenyítés. környezetük. 

 

Vemhesség felismerése és jellemzői. 

 

Ellés, fialás, szoptatás. 

 

Ivartalanítási szempontok. 

 

Fiatal egyedek eltérő ellátása, elválasztás ideje. Jelölések. 

 

 

Ismeretek 
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Állattenyésztés alapfogalmainak megismerése. 

 

Tenyészállatok kiválasztásának fontossága, szempontok. 

 

Nemesítési és tenyésztési szempontok 

 

Növendék állat és tenyészérett állat különbsége. 

 

Állatkölykök elnevezése fajtánként, ellátási igényeik. 

 

 

Kulcsfogalmak/ Ló: kanca, csődör, mén, csikó, herélt, paripa, Szarvasmarha: tehén, 

fogalmak bika, borjú, tinó, üsző. 
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Sertés: koca, malac, süldő, ártány, Nyúl: bak, nőstény, Juh: kos, bárány, jerke, ürü. 

 

Törzskönyv, stb. 

 

 

 

Tematikai egység 6. Állattenyésztési és szaporítási Órakeret: 96 

 alapismeretek 2. Baromfik.    

   

Előzetes tudás Állatok szaporodásával kapcsolatos ismeretek. 

  

Tantárgyi fejlesztési Ismerje meg a baromfitenyésztésnél fontos szempontokat, a 

célok szaporítás, tenyésztés és nemesítés különbségét, a baromfitenyésztés 

 biztonságos, etikus és hasznosulás szempontjából gazdaságos elveit. 

      

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

    pontok 

    

Fejlesztési feladat   

1. Baromfik különböző életkorú és ivarú illetve ivartalanított Környezet és 

 egyedeinek elnevezése. egészségvédelem: 

2. Hús- és tojástermelő képesség, takarmányhasznosító képesség,  

 szaporaság.  Élő természet – 

3. Ivarérettség, tenyészérettség. Élőlények és 

4. Ivarzás jelei, fogalmai különböző fajoknál. környezetük. 

5. Párzás, mesterséges megtermékenyítés.  

6. Keltetés lehetőségei.   

7. Fiatal egyedek eltérő ellátása. Jelölések.  

Ismeretek   

1. Baromfitenyésztés alapfogalmainak megismerése.  

2. Tenyészállatok kiválasztásának fontossága, szempontok.  
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3. Nemesítési és tenyésztési szempontok.  

4. Növendék állat és tenyészérett állat különbsége.  

5. Fiatal egyedek elnevezése fajtánként, ellátási igényeik.  

    

Kulcsfogalmak/  Napos csibe, jérce, broiler, kakas, tyúk, kotlós, keltetés, keltető gép, 
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 fogalmak  stb.   

       

       

 Tematikai egység  7. Egészségvédelem és környezetvédelem az Órakeret: 24  

   állattartásban    

      

 Előzetes tudás  Egészséges, tiszta környezet jellemzői. Környezetkárosító anyagok.  

      

 Tantárgyi fejlesztési  1. Megfelelő védelem alkalmazása, egészség- és környezetkárosító  

 célok   anyagok felismerése.   

   2. Elővigyázatos magatartás kialakítása a környezet és  

    egészségkárosító anyagokkal kapcsolatban.   

      

    

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási  

      pontok  

        

 Fejlesztési feladat       

 

Megfelelő méretű és szabású munkaruha, védelem a beakadási lehetőségektől. Csúszásmentes mun-

kacipő alkalmazása. 

 

Takarmányaprítók, takarító- és szállítóeszközökkel történő fokozott óvatosság betartása. 

 

Csúszásmentesítés a közlekedő helyeken. 

 

Biztonságos terelő utak használata. 

 

Kerítések, karámok rendszeres ellenőrzése. 

 

Tisztító vegyszerek és állatgyógyászati vegyi anyagok 

 

alkalmazása közben az előírások betartása. Környezet és 

7.  Trágya felhasználásának módszerei. egészségvédelem: 
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Állattetemek előfordulása és ártalmatlanításának folyamata. 

 

Kártevők   irtása,   környezetre   gyakorolt   szennyező   hatás Egészségmegőrzés - 

 

 megelőzése. Egészséges életmód 

Ismeretek Élettelen környezet – 

1. Védőfelszerelések használata. környezeti ártalmak. 

2. Gépek, berendezések rendeltetésszerű használata.  

3. A környezet folyamatos tisztántartása, fertőtlenítése. Osztályfőnöki óra: 

4. Állatok által használt terek fokozott elővigyázatossággal történő Felkészülés a felnőtt 
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megközelítése. létre 

 

Egészségre veszélyes vegyszerek tárolása. 

 

Trágyakezelés, környezeti károsítás megelőzése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ Védőfelszerelések, gépek elnevezése, karám, villanypásztor, trágyalé, 

fogalmak trágya, kártevők elnevezése, 
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KONYHAI KISEGÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

 

Célok 

 

A konyhai kisegítői munka ismereteinek elsajátítása. 

 

A fejlesztett kompetenciák mentén a minél teljesebb munkahelyi integráció elérése. 

 

A tanuló munkaerő-piaci felkészítésének támogatása. 

 

 

Feladatok 

 

A készségfejlesztő kerettanterv feladata, hogy korszerű szakmai ismereteket nyújtson a konyhai kisegítő tevé-

kenységek körében, megfelelő szaktudással támogassa a gyakorlati képzés eredményességét. 

 

Alakuljon ki a konyhai kisegítő munka gyakorlatával kapcsolatban pozitív hozzáállás, hivatástudat, érezzék, hogy 

munkájuk fontos, fejlődjön a felelősségtudatos munkavállalói magatartás. 

 

A tanulók ismerjék meg és kövessék a pontos, fegyelmezett, technológiailag helyes munkavégzés szabályait, 

tudjanak segítséget kérni és elfogadni a számukra ismeretlen, problémás helyzetekben. Érezzék, hogy tevé-

kenységükkel a közösség érdekeit segítik, minél önállóbb munkájukat környezetük elismeri. 

 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

 

Az erkölcsi nevelés terén a készségfejlesztő kerettanterv elvégzése során fejlődik a tanulók cselekedeteik követ-

kezményeinek belátási képessége, a felelős magatartás a munkatevékenységek elvégzése során és a közös-

ségben végzett munka eredményessége érdekében tett erőfeszítés hasznosságának megélése. 
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Az önismeret és társas kultúra terén fejlődik a tanuló kommunikációs képessége a feladatok egymásra épülése 

és a kölcsönös egymásra utaltság vonatkozásában. Megerősödik a tanuló önbizalma a sikeres munkatevékeny-

ségek ellátásával, megéli a környezet számára hasznos tevékenység elismerésének örömét. 

 

 

A családi életre nevelés terén a tanuló olyan kompetenciákat sajátít el, amely jól hasznosítható a családi mun-

kamegosztás során is, támogatja az otthoni tevékenységek önálló elvégzését és a teljes értékű felnőtt családtag 

érzésének erősödését. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés terén a készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása során fejlődik a személyes 

higiénia fontosságának tudatossága, előtérbe helyezi az egészséges táplálkozás és konyhatechnológiai eljárá-

sok alkalmazását. Fejlődik a munkatevékenységek során a tanuló erőnléte, fizikai teherbíró képessége. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntességfejlesztési területen fejlődik a tanuló együttműködési képessége a 

munkahelyen, elfogadja a megfelelő mértékű segítségnyújtást, irányítást, probléma esetén képes segítséget 

kérni és adni. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság terén a készségfejlesztő kerettanterv fejleszti a környezeti szennyeződé-

sek és környezetkárosító tevékenységek elkerülésének tudatosulását, helyes szokásrend alakul ki a konyha-

technológiai eljárások során. 

 

 

Pályaorientáció fejlesztési területen a tanuló megismeri a konyhai kisegítő munka tevékenységeit, a készségfej-

lesztő kerettanterv elsajátítása támogatja a tanuló számára a munkatevékenységekhez szükséges segítségnyúj-

tás mértékének megismerését és elfogadását. 

 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen támogatja a gyakorlati tevé-

kenységhez szükséges kommunikációs formák elsajátítását, a munkatársakkal való együttműködésben szüksé-

ges beszédbátorság és párbeszéd fejlődését. 
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Matematikai kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv segíti a konyhai tevékenységekben fontos 

mennyiségi fogalmak és mértékegységek használatának tartalmi megértését, gyakorlását. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetenciaterületen elmélyülnek a tanulók ismeretei a konyhai műveletek-

ben használt gépek, berendezések működésében, az eszközök használata során bekövetkező változások meg-

értésében, a biztonsági szabályok betartásának fontosságában. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv segíti a tanuló helyét megtalálni a 

családi és társadalmi munkamegosztásban, felkészül a felnőtt életben a munka fontosságának és az elvégzett 

munka örömének megélésére. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető tanműhely szükséges, a tanulók testméretének és 

ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel, munkaasztalokkal felszerelve. 

 

 

Eszközigény 

 

tűzhely sütővel 

 

hűtőszekrény 

 

mosogató 

 

tisztítószerek és -eszközök 

 

mosogatószerek és -eszközök 

 

tárolóedények 

 

csomagolóanyagok 
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főzési alapanyagok 

 

konyhai eszközök 

 

 

  A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv        

              

     Évfolyamok   11-12    

              

     Heti órakeret   12    

              

     2 éves órakeret   864    

              

     Ebből kötött   778    

              

     Szabadon tervezhető órakeret   86    

             

    A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret      

              

    Témakör / Évfolyam  11-12.  11.  12. 

           

1. Munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek  48  24  24  

            

2. Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek  48  24  24  

            

3. Áruismeret – Tárolás  48  24  24  

            

4. Konyhai előkészítő eljárások  186  93  93  

            

5. Konyha gépei és berendezései  48  24  24  

            

6. Mosogatási tevékenységek  200  100  100 
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7. Takarítási tevékenységek  200  100  100 

           

Szabadon tervezhető órakeret  86  43  43  

            

          

  Tematikai egység  1. Munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek  Órakeret: 48   

        

  Előzetes tudás  Alapvető ismeretek a konyhai helységekről, gépekről, folyamatokról.  

       

  Tantárgyi fejlesztési A konyhában az előkészítő, sütő-főző és tisztítási eljárások során   

  célok  előforduló veszélyhelyzetek megelőzése, balesetforrások   

     felismertetése, védő - óvó rendszabályok betartása.      

           

          

   Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények    Kapcsolódási   

          pontok   
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Fejlesztési feladat  

1. Munkaruha, munkacipő, védőruházat megismerése, tisztántartása. Környezet- és 

 Lógó, nem megfelelő méretű felszerelés veszélyei. egészségvédelem: 

2. Gépek, berendezések, kéziszerszámok, vegyszerek megismerése, Egészségmegőrzés 

 biztonságos használata. – egészséges 

3. Tűzvédelmi szabályok, tűzriadó terv megismerése. életmód 

4. Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása.  

 

 

Ismeretek 

 

Munka- és védőruha tisztántartásának, tárolásának szempontjai. 

 

Gépek, berendezések, eszközök működése, célszerűsége, veszélyhelyzetek felismerése, munkavé-

delmi eljárások. 

 

Szúró, vágó, aprító eszközök alkalmazásának szabályai. 

 

Tűzveszélyes berendezések, érintésvédelmi szabályok és égési sérülés veszélyét rejtő lehetőségekkel 

történő óvatos magatartás kialakítása. 

 

Vegyszerek alkalmazásának, tárolásának szabályai. 

 

Elsősegélynyújtás alapjai, értesítendők köre. 

 

 

Tevékenység 

 

Konyha veszélyes helyiségeinek, eszközeinek, berendezéseinek megközelítése, kezelése. 

 

Ruha- és cipőgondozási feladatok, gumikesztyű, kötény, fejfedő fontossága. 

 

Konyhai eszközök használata, tisztítása, előkészítése megfelelő segítséggel. 
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Tisztítási és takarítási feladatok ellátásának és a balesetek megelőzése közötti összefüggés felismerte-

tése. 

 

Vegyszerek felismerése, tárolása, biztonságos használata. 

 

Elsősegély nyújtási gyakorlatok, elsősegélyláda elhelyezése, eszközei. Segítségkérés lehetőségei. 

 

Kulcsfogalmak/ Munkavédelem, munkaruha, védőruha, védőfelszerelés, baleset, 

fogalmak elsősegély, helyiségek, eszközök neve, vegyszerek elnevezése, 
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szabályok rögzítése. 

 

 

 

Tematikai egység 2. Egészségvédelmi és környezetvédelmi Órakeret: 48 

 ismeretek    

   

Előzetes tudás Alapvető higiénés szabályok és a környezet tisztasági szabályainak 

 ismerete.    

  

Tantárgyi fejlesztési Egészség- és környezetkárosító tevékenységek és lehetőségek tudatos 

célok elkerülése.    

      

 

 

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. A konyhai munka során felmerülő egészségkárosító tevékenységek Környezet és 

 felismerése, megelőzése, elkerülése. egészségvédelem: 

2. Környezeti károk és szennyeződések megelőzése, hulladékkezelési Az emberi test, 

 megoldások alkalmazása. Egészségmegőrzés 

3. Szennyezés mentesítési alapismeretek elsajátítása. – egészséges 

  életmód 

 

Ismeretek 

 

A fizikai munka során jelentkező fáradtság, megerőltetés jelzése, megfelelő pihenőidő biztosításának 

fontossága. 

 

A konyhai előkészítő munka során keletkező hulladék kezelése, szelektív hulladékgyűjtés fontossága. 
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Konyhai maradék ártalmatlanítása, gyűjtése, szállítása. 

 

Hulladék és szemét közötti különbség felismerése. 

 

Rendszeres és rendkívüli takarítási eljárások megismerése. 

 

 

Tevékenységek 

 

Munkatevékenység és pihenő idő ritmusának betartása. 

 

Hulladék szelektív csoportosítása (csomagolóanyagok, alapanyagok) szerves, szervetlen válogatás. 

 

 

Komposztálási eljárások megismerése. 

 

Konyhai maradék kezelése. 

 

Egészséget kímélő, megfelelő védőfelszerelésben, megfelelő anyagokkal, eszközökkel végzett takarí-

tási eljárások. 

 

 

Kulcsfogalmak/ Szennyeződés, konyhai maradék, takarító vegyszerek és eszközök 

fogalmak nevei, hulladék, szemét.   

    

    

Tematikai egység 3. Áruismeret - Tárolás  Órakeret: 48 

   

Előzetes tudás Háztartási konyhai helységek, berendezések ismerete. 

  

Tantárgyi fejlesztési Különböző élelmiszer alapanyagok és feldolgozott ételek tárolási 

célok eljárásainak, szakszerű hőkezelésének, tároló edényeknek, 

 helyiségeknek, berendezéseknek alkalmazása.   
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

   pontok 

    

Fejlesztési feladat    

1.  Előkészített és előkészítés előtt álló élelmiszer alapanyagok szabályos Számolás-mérés: 

tárolásának alkalmazása. Mértékegységek, 

2.  Az egyes árufajták számára kívánatos hőmérséklet és páratartalom mérés 

biztosítása.    

 

Eredeti csomagolásban és átcsomagolt formában történő tárolás különbségei, eltarthatóság idejének 

meghatározása. 

 

Tároló helyiségek, edények célszerűsége, árucsoportok szerint. 

 

Konyhai maradék szállítási, tárolási alapelvei. 

 

 

Ismeretek 

 

Előkészített és előkészítés előtt álló alapanyagok csoportosítása, tárolási eljárásaik megkülönbözteté-

se. 

 

Tárolási módok csoportosítása hőmérséklet, páratartalom, fény stb szerint. 

 

 

 

Csomagoláson feltüntetett és konyhai szabályzatban rögzített eltarthatóság betartásának fontossága. 

 

Tartósítási lehetőségek. 

 

Lejárt szavatosságú anyagok megsemmisítésének szabályai. Romlott, rossz minőségű, nem megfelelő 

állagú áru felismerése. 

 

 

Tevékenység 



 

 

1800 

 

Közreműködés minél önállóbban konyhai nyersanyagok, alapanyagok helyes tárolásában. 

 

Tartósítás és alapanyagok tárolása felhasználásig hőkezeléssel, sózással, stb. 

 

Nem megfelelő minőségű áru felismerése, megkülönböztetése jó minőségű alapanyagoktól. 

 

Konyhai előkészítő munka során az alapanyag és hulladék helyes kezelése. 

 

Kulcsfogalmak/ Nyersanyag, tároló edények és helyiségek, berendezések nevei, 

fogalmak szavatosság, lejárt szavatosság, eltarthatóság, tartósítás 

   

   

Tematikai egység 4. Konyhai előkészítő eljárások Órakeret: 186 

   

Előzetes tudás Háztartásban használt konyhai alapanyagok, sütésre-főzésre történő 

 előkészítésének ismerete.  

  

Tantárgyi fejlesztési Különböző élelmiszer alapanyagok szakszerű, takarékos előkészítése 

célok a feldolgozáshoz.  

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1.  Konyhai alapanyagok tisztítási eljárásainak megismerése. Kommunikáció: 

2.  Sütés-főzési előkészítési módok megismerése, céloknak megfelelő Anyanyelv - 

csoportosítása.  beszédfejlesztés 

   

 

 

 



 

 

1801 

 

Ismeretek 

 

Konyhai nyersanyagok tisztításának, előkészítésének, darabolásának lehetőségei és kívánalmai a fel-

használási célnak megfelelően. 

 

 

Tevékenység 

 

Konyhai nyersanyagok tisztítása (például: mosás, hámozás, tojásfeltörés) 

 

Előkészítő munkák. (például: szeletelés, reszelés, darálás, klopfolás, sózás, áztatás, panírozás, tojások 

szétválasztása) 

 

Kulcsfogalmak/ Hámozás, darabolás, reszelés, gyalulás, klopfolás, panírozás, 

fogalmak bundázás, nyújtás, sodrás, az előkészítésben használt anyagok és 

  eszközök nevei.  

   

   

Tematikai egység 5. Konyhai gépek, berendezések, kéziszerszámok Órakeret: 48 

  és textíliák  

   

Előzetes tudás Ismeretek a háztartásban előforduló konyhai gépekről. 

  

Tantárgyi fejlesztési A konyhai előkészítési és sütés, főzési eljárásokban alkalmazott 

célok eszközök, gépek megismerése, elővigyázatos alkalmazása. 

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. Gépek, kézi eszközök működésének, alkatrészeinek megismerése. Kommunikáció: 

2. Eszközök csoportosítása felhasználás szerint. Anyanyelv- 

3. Gépek működtetésében használatos piktogramok felismerése, jelentésük beszédfejlesztés. 
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 megértése.  Nem verbális 

4. Textilek, papíráru alkalmazásának lehetőségei. kommunikáció 

 

 

Ismeretek 

 

Konyhai eszközök és alkatrészek megnevezése, csoportosítása funkció, működési elv szerint. 

 

 

 

Eszközök biztonsági előírásai, a balesetmentes használat szempontjai. 

 

Konyhai eszközök használatakor alkalmazott piktogramok értelmezése. 

 

Textíliák, papíráruk célirányos, takarékos használata. 

 

 

Tevékenység 

 

Konyhai eszközök minél nagyobb önállósággal történő használata. 

 

Biztonsági, védő-óvó rendszabályok betartása a használat és a tisztítási eljárások során. 

 

Textilek, papíráru csoportosítása, célszerű használata. 

 

 

Kulcsfogalmak/ Konyhai gépek, berendezések, alkatrészek megnevezései, 

fogalmak piktogramok értelmezései.   

    

    

Tematikai egység 6. Mosogatási tevékenységek  Órakeret: 200 

    

Előzetes tudás Háztartási mosogatási ismeretek.   
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Tantárgyi fejlesztési A nagykonyhai mosogatási műveletek ismerete.   

célok    

     

    

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

    pontok 

    

Fejlesztési feladat    

1. Mosogató helyiségek funkciójának ismerete. Osztályfőnöki: 

2. Mosogató és tisztítószerek és eszközök megismerése. Beilleszkedés, 

3. Mosogató és mosogatógép tisztántartásának fontossága. alkalmazkodás 

Ismeretek  Környezet és 

1. Mosogató helyiségek célja, berendezései. egészségvédelem: 

2. Mosogató és tisztító szerek tárolása, biztonságos alkalmazása. Élettelen 

3. Vegyszereken található piktogramok értelmezése. környezet – 

   környezeti 

Tevékenység  ártalmak 

     

  507   
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Edények tisztítási feladatainak szakszerű ellátása. 

 

Evőeszközök mosogatása. 

 

Tároló- és szállítóedények mosogatása. 

 

Megfelelő óvatosság a mosogatási tevékenységek közben. 

 

Kulcsfogalmak/ Mosogató eszközök és anyagok megnevezései.   

fogalmak    

    

    

Tematikai egység 7. Takarítási tevékenységek  Órakeret: 200 

    

Előzetes tudás Háztartásban alkalmazott takarítási módok ismerete. 

   

Tantárgyi fejlesztési A konyha szakszerű takarításának megismerése és alkalmazása. 

célok    

     

    

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

    pontok 

    

Fejlesztési feladat    

1. Takarító és tisztítószerek és eszközök megismerése. Osztályfőnöki 

2. Takarítóeszközök tisztántartásának fontossága. óra: 

3. Takarítószereken található piktogramok értelmezése. Beilleszkedés, 

   alkalmazkodás 

Ismeretek    

1. Takarítóeszközök és tisztítószerek szakszerű és célszerű használata. Környezet és 

2. Biztonságos anyag és eszközhasználat módjai. egészségvédelem: 

   Élettelen 

Tevékenység  környezet – 



 

 

1805 

1. Takarítási műveletek szakszerű ellátása. környezeti 

2. Megfelelő óvatosság takarítás közben. ártalmak 

    

Kulcsfogalmak/ Takarító eszközök és anyagok megnevezései.   

fogalmak    
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MÉZESKALÁCS-SÜTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

Célok 

 

Fejleszteni a rendszeres, folyamatos és kitartó munkavégzéshez szükséges megismerő funkciókat, szociális 

készségeket és képességeket. 

 

A mézeskalács készítés elméleti ismereteinek elsajátítása, annak megfelelő alkalmazása a gyakorlati munkate-

vékenységek során. 

 

A mézeskalács készítéséhez szükséges anyagok, eszközök, technikák és azok alkalmazásának megismerése, 

begyakorlása az önálló munkatevékenységek során. 

 

Képességekhez mérten minél kevesebb segítséggel esztétikus, mutatós mézeskalács-produktumok létrehozása. 

 

A tanulók tanulják meg értékelni a saját és mások alkotó munkáját, illetve annak eredményeit. 

 

 

Feladatok 

 

A képességek függvényében a mézeskalács készítés technikájának minél teljesebb elsajátítása. 

 

A mézeskalács-készítés anyagainak, eszközeinek megismerése, adekvát használatának kialakítása. 

 

Mennyiségek és mérések gyakorlati alkalmazása a munkatevékenységek során. 

 

A mézeskalács-készítés műveleti sorrendjének megismerése, gyakorlása, elsajátítása. 

 

Jártasság kialakítása a díszítési technikák alkalmazásában és a kész termékek csomagolásában. 

 

A sütőberendezés biztonságos üzemeltetésének elsajátítása. 

 

A higiéniai, munka- és balesetvédelmi követelmények megismerése és betartása a munkafolyamatok végzése 

során. 

 

A manipulációs készségek, kreativitás, az ízlésvilág és esztétikai érzék fejlesztése. 
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Lehetőségek biztosítása az egyéni ötletek megvalósítására és önkifejezésre. 

 

A munkavégzéshez szükséges monotónia tűrés és kitartás fejlesztése. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

Az erkölcsi nevelés: A munkatevékenységek során fejlődik a másokhoz való alkalmazkodás képessége, a prob-

lémamegoldás, önfegyelem, kitartás, kötelességtudat. A tanulók 

 

 

megtanulják értékelni saját és társaik munkáját illetve az általuk létrehozott produktumokat. A balesetmentes 

munkavégzés szabálykövető magatartás kialakítását igényli. 

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanulók a képzés során népi hagyományokat, nemzeti motívumokat ismer-

nek meg, melyeket fel is használnak a mézeskalács készítő és díszítő eljárások során. 

 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A mézeskalács termékek készítése során a tanulók mélyebben meg-

ismerik saját képességeiket és határaikat. A hatékony és balesetmentes műhelymunkában elkerülhetetlen a kö-

rültekintő, egymásra figyelő, egymást támogató attitűd és a megfelelő szociális interakciók kialakítása, fejleszté-

se. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók elsajátítják az alapanyagok takarékos felhasz-

nálását és újrahasznosítását, a munkatevékenységek során keletkezett háztartási hulladékok megfelelő kezelé-

sét. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A tanulók szókincse a mézeskalács készítéséhez kapcsolódó szakszavakkal (alap-

anyagok, eszközök, díszítő eljárások) bővül, a társas érintkezéshez szükséges kommunikációs formulákat mű-

helymunka keretein belül gyakorolják. 
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Matematikai kompetencia: Az elméletben megtanult mértékegységeket és méréseket munkatevékenységekbe 

ágyazva sajátítják el és gyakorolják. A minél önállóbb feladatvégzés szükségessé teszi a logikus gondolkodást 

és a hatékony problémamegoldást. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: A kis létszámú csoportban végzett munkatevékenység lehetővé teszi az 

intenzívebb egymásra figyelést, a segítőkészség, tolerancia és együttműködési készség fejlesztését. A baleset-

mentes és eredményes feladatvégzés feltételezi a szociális érintkezés alapvető szabályainak betartását. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Az alkotó munka során lehetővé válik az egyéni elképze-

lések kreatív kifejezése, fejlődik a szép iránti fogékonyság és az esztétikai 

 

 

érzék. A tanulók az elméleti ismeretek tanulása során népi hagyományokkal ismerkednek meg, nyitottabbá vá l-

nak a művészetek és művészeti alkotások befogadása iránt. 

 

 

A mézeskalács-sütő készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető tanműhely. 

 

A tanulók testméretének és ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székek. 

 

Munkaasztalok. 

 

 

Eszközigény 

 

tűzhely sütővel 

 

szagelszívó 

 

hűtőszekrény 
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mosogató 

 

gyúrótábla, sodrófa, ütőfák, kiszúró formák 

 

tálak, tálkák, tányérok, szita, 

 

habverő (kézi- és gépi), írókás-zacskó, 

 

konyhai mérleg 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

 

Évfolyamok 11-12. 

  

Heti órakeret 8 

  

2 éves órakeret 576 

  

Ebből kötött 518 

  

Szabadon tervezhető órakeret 58 

  

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret  

 

 

Témakör / Évfolyam  11. – 12. 11. 12. 

     

1. Anyag és eszköz ismeret  42 42 - 
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2. Mézeskalács készítés technikája  134 134  -  

          

3. Mézesbábok készítése   83  83  -  

          

4. Ütőfás mézeskalács készítése  100 -  100 

          

5. Mézespuszedlik, mézescsemegék  30  -  30  

          

6. Térbeli mézeskalács tervezése, elkészítése  129 -  129 

          

Szabadon tervezhető órakeret  58  29  29  

          

       

 Tematikai egység 1. Anyag- és eszközismeret  Órakeret: 42   

      

 Előzetes tudás Konyhatechnikai alapismeretek, konyhai takarítási munkafázisok.   

     

 Tantárgyi fejlesztési A mézeskalács készítés alapanyagait, eszközeit kiválasztani és   

 célok funkciónak megfelelően használni.       

         

        

  Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási   

       pontok   

        

 Fejlesztési feladat    Kommunikáció:   

 1. Biztosítsa a higiéniát a konyhában, mézes-műhelyben.  anyanyelv,   

 2. Csoportosítsa az anyagokat és az eszközöket.  beszédfejlesztés;   

 3. Tudjon rendet rakni, mosogatni, takarítani.  olvasás-írás;   

 4. Megismerni a baleset-megelőzés szabályait, képessé válni a       

  körültekintő, balesetmentes munkavégzésre.       

      Környezet és   

 Ismeretek    egészségvédelem: az  

 1. Mézeskalács-készítő mesterség története.  emberi test   

 2. Méz és mézeskalácsosság.       
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 3. Alapanyagok, eszközök.       

 4. Balesetvédelmi ismeretek.  Osztályfőnöki óra:   

      felkészülés a felnőtt   

 Tevékenység    életre   

 1. Hagyományokhoz, ünnepekhez illő mézeskalácsformák       

  megismerése.         
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A méhek, méz és termékeinek ismerete. 

 

A mézestészta készítéséhez szükséges anyagok és eszközök megismerése, megtanulása, kiválasztá-

sa, csoportosítása. 

Mintagyűjtemény megtekintése. 

 

Kulcsfogalmak/ A háztartásban tanultak kibővítése új fogalmakkal (eszközök, 

fogalmak alapanyagok).  

 esztétikai, szimbólum, folklór, kiszúrás, lazítás, cukortészta 

   

   

Tematikai egység 2. Mézeskalács készítés technikája Órakeret: 134 

   

Előzetes tudás Konyhatechnikai alapismeretek – alapanyagok, eszközök, 

 munkafázisok.  

  

Tantárgyi fejlesztési Mézestésztát minél nagyobb önállósággal összeállítani, esztétikus, 

célok míves alkotásokat készíteni.  

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1.  Ismerje az olajos magvakat és a sodrás műveletét. Kommunikáció: 

2.  Fokozott elővigyázatosság és felügyelet mellett önállóan süsse anyanyelv, 

meg a mézeskalács tésztát. Ismerje, tudja a sütési időt és tartsa be. beszédfejlesztés; 

Ismerje a próbasütést és a sütő- berendezést. olvasás-írás; 

 

Ismerje és tudja a tojásfehérje és porcukor mennyiségét, ismeretei szerint készítsen írókamázat. 

 

Ismerje fel a mézestészta hibáit (túl kemény, túl laza) és tudja a 
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 javítási eljárásokat. Számolás-mérés: 

5. Sajátítsa el a fóliahegesztő és az olló balesetmentes használatát térbeli és időbeli 

6. Ismerje fel a csomagolóanyagokat. tájékozódás; 

7. A mézeskalácsot ízlésesen, szépen tudja becsomagolni. mértékegységek, 

  mérések 

Ismeretek  

1. Mértékegységek, mérés  
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Mézeskalácstészta összeállítása 

 

Sodrás művelete 

 

Nyújtás, kiszúrás 

 

Díszítés magokkal, rátéttel 

 

Sütés 

 

Írókázás 

 

Hibajavítás 

 

Csomagolás 

 

 

Tevékenység 

 

Az anyagok és eszközök kiválasztása után, mézes-tészta készítése: alapanyagok mérlegen való kimé-

rése, tojás fertőtlenítése, szétválasztása mézes-tészta összeállítása segítséggel, gyúrás. 

 

Mézes-tésztából sodrási eljárással mézes-figurák készítése, gyakorlása. 

 

A pihentetett mézes-tészta újragyúrása, nyújtása és formával való kiszúrása. 

 

A kinyújtott és kigyúrt mézes-tészta díszítése olajos magvakkal és rátéttel kombinálva minta szerint és 

egyéni ötletek megvalósításával. 

 

A már megismert mézeskalács-készítés technikája után (sodrás, kiszúrás, díszítés), a mézes-tészta 

kisütése önállóan felügyelet mellett. 

 

Írókamáz készítése fertőtlenített tojásfehérjéből és többször átszitált porcukorból. Irókazacskó készíté-

se. 
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Írókázás gyakorlása papíron: pötty, vonal. Gyakorlás után a kész mézeskalács díszítése írókamázzal, 

minta szerint. 

 

A nem megfelelő állagú mézestészta hibájának kijavítása önállóan, segítséggel. 

 

A kész mézeskalács csomagolása. 

 

Kulcsfogalmak/ mennyiségek: gramm, dekagramm, kilogramm fogalma 

fogalmak gyúrás, pihentetés, járulékos anyagok fogalma, recept, fertőtlenítés 

 sodrás, kenés, csiga, kígyó 
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gyúrótábla, sodrófa, nyújtófa, kiszúrás, lisztezés díszítés fogalma, olajos magvak: lenmag, szezámmag, 

napraforgómag, tökmag, dió, mogyoró, mandula rátéttészta fogalma 

 

sütési idő, perc fogalma 

 

irókázás, írókamáz, fogalma, díszítés írókazacskó, fóliahegesztő, szárítás hibajavítás fogalma, állag, 

képlékenység 

 

csomagoló anyagok és elnevezésük: celofán, folpack, kötözőszalag, cellux, termék fogalma, ízlés, esz-

tétika 

 

 

Tematikai egység 3. Mézesbábok készítése Órakeret: 83 

   

Előzetes tudás Mézestészta alapanyagai, összeállítása.  

  

Tantárgyi fejlesztési Ízléses, míves munkadarabokat készíteni minél nagyobb 

célok önállósággal.  

   

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Minél önállóbban legyen képesek a mézestészta anyagainak és Kommunikáció: 

 mennyiségének összeállítására. anyanyelv, 

2. Segítséggel készítsen írómázat és írókazacskót. beszédfejlesztés; 

3. Gyakorlás után önállóan tudja írókázni a mézesbábot. olvasás-írás; 

4. Használja szakszerűen az ollót és a kést. Szimbólumfelismerés 

 

Legyen elővigyázatos a sütésnél. 

 

Cukortésztát készítsen a megadott recept szerint önállóan, felügyelet mellett. 
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  Számolás-mérés: 

Ismeretek térbeli és időbeli 

1. Mézeskalács tésztából baba, huszár, szív, tányér készítésének tájékozódás; 

 munkafázisai. mértékegységek, 

2. Cukortésztás munkadarabok (baba, huszár, szív, tányér) mérések 
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 készítésének lépései.  

3. Festés, díszítés alapanyagai, minták. Etika: az 

Tevékenység  erkölcsi- és esztétikai 

1. Sablon készítése, forma lerajzolása kartonra, ollóval kivágása. érzék fejlesztése 

2. Mézes-tészta készítése, pihentetése, kinyújtása, sablon tésztára  

 tétele és késsel való kivágása.  

3. Mézesbáb díszítése a megismert és megtanult írókázással.  

4. Sütés, szárítás, csomagolás gyakorlása.  

5. Cukortészta készítése: cukorból, vízből szalakáliból, lisztből  

 főzéssel.   

6. Hűtés, összekeverés, nyújtás, sablon körbevágása, sütés.  

7. Munkadarabok ételfestékkel való befestése.  

8. Szárítás, írókázás, szárítás, csomagolás.  

   

Kulcsfogalmak/ sablon, cukortészta fogalma  

fogalmak ételfesték, zselatin  

   

   

Tematikai egység 4. Ütőfás mézeskalács készítése Órakeret: 100 

   

Előzetes tudás A mézestészta készítés eszközeinek, alapanyagainak ismerete, egyes 

  munkafázisok (pl.: alapanyagok kiválasztása, tészta összeállítása) 

  önálló végzése.  

Tantárgyi fejlesztési Esztétikus munkadarabokat létrehozni.  

célok   

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

Fejlesztési feladat  Kommunikáció: 

1. Tudjon a már megismert és megtanult módon mézestésztát anyanyelv, 

 készíteni.  beszédfejlesztés; 

2. Tudja a sima mézestészták közötti különbséget. olvasás-írás; 

3. Legyen képes irányítás mellett önállóan dolgozni.  
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Ismeretek  Számolás-mérés: 

1. Ütőfás mézeskalács készítésének munkafázisai. térbeli és időbeli 

   tájékozódás; 

Tevékenység  mértékegységek, 

1. Ütőfás mézestészta készítése, pihentetés után kinyújtása. mérések 

2. Az ütőfának megfelelő méretre kivágás, mintázás, nyomkodás,  

 sütés.   

3. Csomagolás, gyakorlás.  

   

Kulcsfogalmak/ A mézeskalács-készítés során megtanult fogalmak ismerete és helyes 

fogalmak használata, sorrendje.  

  ütőfák fogalma.  

   

   

Tematikai egység 5. Mézespuszedlik, mézescsemegék Órakeret: 30 

   

Előzetes tudás A mézestészta készítés eszközeinek, alapanyagainak ismerete, egyes 

  munkafázisok (pl.: alapanyagok kiválasztása, tészta összeállítása) 

  önálló végzése.  

   

Tantárgyi fejlesztési Receptet követve ízletes mézes csemegéket készíteni. 

célok   

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. A recept szerint – segítséggel - készítse el a puszedlit. Kommunikáció: 

2. Ismerje fel a megmaradt mézeskalács felhasználását és abból új anyanyelv, 

 ízletes csemegét készítsen. beszédfejlesztés; 

   olvasás-írás; 

Ismeretek   
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1. Mézes-puszedlik készítésének alapanyagai, fázisai.  

2. Mézes csemegék alapanyagai, készítésének menete.  

3. Makron (macaron) készítésének alapanyagai, lépései. Számolás-mérés: 
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   térbeli és időbeli 

Tevékenység  tájékozódás; 

1. Szakácskönyvek, süteményes weboldalak tanulmányozása, mértékegységek, 

 receptek keresése, kiválasztása. mérések 

2. A recept szerint a mézestészta-puszedli készítése, formázása,  

 sütése, bevonása.   

3. A megmaradt mézeskalácshoz ízesítők hozzákeverésével mézes  

 csemege készítése.   

4. Makron recept alapján történő elkészítése.  

   

Kulcsfogalmak/ Az ismert fogalmak mellett a mézes-puszedli, mézes-csemege és 

fogalmak bevonás fogalma.  

   

   

Tematikai egység 6. Térbeli mézeskalács tervezése, elkészítése Órakeret: 129 

   

Előzetes tudás Mézestészta alapanyagának, összeállításának, díszítőeljárásoknak 

  ismerete.  

  

Tantárgyi fejlesztési 1.  Minél kevesebb segítséggel térbeli mézeskalácsot tervezni és 

célok összeállítani.  

  2.  Esztétikus munkadarabokat létrehozni.  

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. Tudja a már megismert és megtanult alaptészta készítésének Kommunikáció: 

 műveleteit, ügyelve az esetleges hibákra. anyanyelv, 

2. Tudjon sablont készíteni és használni. beszédfejlesztés; 

3. Alkalmazza a megismert díszítési technikákat (tetszőlegesen a olvasás-írás; 

 tanuló ízlésének megfelelően).  

4. Ismerje a sütést, tűzhelyet.  
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5. Ismerje a csomagoló anyagokat. Számolás-mérés: 

6. Balesetmentes, önálló munkavégzéshez rendelkezzen megfelelő térbeli és időbeli 

 tudással.  tájékozódás; 
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    mértékegységek, 

Ismeretek  mérések 

Térbeli mézeskalács tervezésének, elkészítésének menete.  

    Etika: az 

Tevékenység  ítélőképesség, az 

1. papíron a térbeli mézeskalács megtervezése (forma, minta erkölcsi- és esztétikai 

 szerint). Mézes-tészta készítése, kivágása sablonnal (díszítés érzék fejlesztése 

 magokkal)   

2. sütés, írókázás, összeállítás  

3. szárítás, csomagolás   

4. gyakorlás önállóan minta alapján és egyedi ötletek  

 felhasználásával.   

    

Kulcsfogalmak/  Tervezés fogalma.  

fogalmak    
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 MOSODAI KISEGÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

Célok 

 

A mosodai kisegítő tevékenységek, a szükséges fogások, mozdulatok begyakorlása, a szükséges készségek 

elsajátítása. 

 

Egyéni képességek szerint differenciált segítségnyújtás mellett az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

 

A tanulók munkavállalói alapismeretei bővülnek. 

 

A gyakorlatok során a munkaerő-piaci lehetőségekkel való megismerkedés. 

 

A tanulókban a mindennapi élet során jól hasznosítható tudás alapozódik meg, amellyel a munkaerőpiacon sike-

ressé válhatnak, így elősegítve társadalmi integrációjukat. 

 

 

Feladatok 

 

Elmélyíteni, kiegészíteni a megszerzett általános műveltséget. 

 

Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló 

tanulói tevékenységeket. 

 

Alapfokú mosodai kisegítő ismeretek elsajátítása, a praktikus tevékenységek elvégzéséhez. 

 

A tanuló legyen képes az egyszerűbb mosodai munkafolyamatok lehetőség szerinti önálló kivitelezésére, a mo-

sodai tevékenységek során megismert eszközök adekvát használatának elmélyítésére. 

 

Balesetvédelmi szabályok betartása melletti munkavégzés. 

 

A mosodai szaktanteremben a technológiai sorrendek, eszközök, gépek rendeltetésszerű használata. 

 

A tanuló ismerje meg a szakkifejezéseket. 
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A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

 

Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén kialakul a mosodai szakmához társított szabálykövető maga-

tartás érvényesítése, a mindennapi gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tuda-

tosításával, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangját felismeri. A folyamat végén 

a tanulók képesek lesznek cselekedeteik következményeinek belátására, a mások iránti felelősség és felelős-

ségvállalás érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzetük, társaikkal és az őket 

körülvevő személyekkel szembeni elfogadásuk, segítőkészségük. Magatartásukban fejlődik az önfegyelem, a 

másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeikben a kívánatos mértéktartás. Feladataik és munkate-

vékenységeik során megerősödik kötelességtudatuk. 

 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: Az állampolgárságra, demokráciára nevelés terén felkészülnek a tár-

sadalmi elvárásoknak megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlására, megismerik és szükség szerint igénybe 

veszik az önérvényesítés intézményes lehetőségeit. Betartják az együttélés szabályait, tiszteletet tanúsítanak az 

emberi méltóság és az emberi jogok iránt. 

 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a tanulókban kialakul 

a felnőtt élethez kötődő reális énkép, a mosodai tevékenységek közben megismerik és tudják kontrollálni a vise l-

kedésüket. A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzései alapján fejlődik önértékelésük, önbizalmuk. 

Kialakul a társakkal, ismerős és ismeretlen környezettel szembeni bizalom és bizalmatlanság megfelelő egyen-

súlya. A mosodai eszközismeret segítségével a tevékenységek közben ügyelnek saját és társaik épségére. 

A családi életre nevelés: Képessé válnak a mosodai tevékenységek műveleteinek elvégzésére otthoni környe-

zetben. Ismereteket szereznek a családi munkamegosztás működéséről. Megismerik az alapvető gondoskodás-

hoz szükséges mosodai eljárásokat. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés támogatja a tanulók tudatos törekvését az 

egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. A gyakorlati munka során megismerik a tisztító-

szerek hatását a testi egészségre, tudjanak óvatosan, biztonságosan, megfelelő mennyiségben bánni a tisztító-

szerekkel az egészség megőrzésének érdekében. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: Bővülnek a tanulók tapasztalatai közvetlen környezetükben élők kü-

lönbözőségéről, erősödik az elfogadás érzése. A segítő magatartás fejlesztésével számos olyan képesség alakul 

ki (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek előse-

gítik a társai iránti toleranciát és tiszteletet. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és esztétikus 

környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. Képesek lesznek takarékosan használni a mosodai 

tevékenységek során alkalmazott ápoláshoz, védelemhez szükséges anyagokat (víz, mosószerek). Kialakul a 

tudatos fogyasztói alapismeret. Ismerik és alkalmazzák a tudatos szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül az 

újrahasznosítás alapismerete, adekvát alkalmazása. 

 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A tanulók az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen elsajátítják a mosodai 

kisegítő készségfejlesztő kerettanterv során használatos szakkifejezéseket (moshatóság, vasalhatóság, kemé-

nyítés, szárítás, hajtogatás, textíliák fajtái). Rögzül a mosodai tevékenység során használt tisztító- és mosósze-

reken, a ruhaneműk címkéin feltüntetett piktogramok, kezelési útmutatók jelentésének ismerete. Alkalmazzák a 

társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs formákat a gyakorlati tevékenységek során. Interperszoná-

lis kapcsolataikban a tisztelettudó, társas kommunikáció szabályait betartják. Megismerik a munkavállalói ala-

pokhoz szükséges, munkahelyeken alkalmazott és 

 

használt szabálykövető, normákat betartó önkifejezési formákat. Képessé válnak utasítások szerinti feladatok 

elvégzésére. (veszélyes anyagok, gépek, eszközök használata). 

Matematikai kompetencia: A matematikai kompetenciaterület a mindennapi élethelyzetekben szükséges kognitív 

funkciók fejlesztésére fókuszál. A gyakorlati tevékenységbe ágyazott téri tájékozódás fejlesztése, a mosodai 

tevékenység során szerzett mennyiségfogalmak és mértékegységek (hosszúság, űrtartalom) kialakítása fontos 

szerepet kap a hétköznapi munkában. A mosodai gyakorlati tevékenység során fejlődik a tanulók mérési, becslé-

si képessége, kialakul az ok-okozati és logikai összefüggések meglátásának és felismerésének képessége. Ké-

pesek anyagtípusok szerint csoportosítani, színek szerint válogatni a különböző ruhadarabokat. A vasalási mű-

veletben alkalmazzák az elméletben tanult ismereteket a vasalási hőfokra vonatkozóan. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos és technikai kompetencia területen a 

tanulóknál a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása folyik, a mindennapi életben előforduló 

természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes természettudomá-

nyos világkép kialakítása a cél. A tanulók ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával 

képesek leírni és magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. Képesek az évszaknak megfe-

lelő ruhadarabokat előkészíteni, válogatni. A technikai kompetencia fejlesztése lehetővé teszi a mosodai tevé-

kenységhez szükséges technikai berendezések (mosógép, mángorló, szárító, vasaló) ismeretét és megfelelő 

balesetmentes használatát. 
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Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a tanulókat abban, hogy 

megtalálják helyüket, feladatukat a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Az állampolgári kompetenciák 

fejlesztése a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve zajlik úgy, hogy a gyógypedagó-

gus a tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva biztosítja. Képessé válik a családi 

munkamegosztásban, otthoni környezetben ruhadarabjaik tisztántartására, ez által hasznosítva a mosodai kész-

ségfejlesztő kerettanterv által nyújtott kompetenciákat. Gyakorolják a közösségi viselkedést az iskolai környezet 

lehetőségeinek igénybevételével. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

területén a tanulók felismerik reális lehetőségeiket, képességeiknek határait, 

 

megtanulják kitűzött céljaik elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások segítségét. Felmé-

rik a koruknak megfelelő élethelyzetekben a számukra kedvező lehetőségeket és élnek azokkal, tájékozódnak a 

pénz világában. Fejlődnek az életvezetési, munkavégzési, munkavállalói technikákra vonatkozó kompetenciáik 

(tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés, becslés, döntés, irányítás képessége, hierarchiatűrés képessége, 

megbízhatóság, felelősség- és kötelességtudat, tenni akarás). A mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 

tanítási-tanulási folyamatában a tanulók minden esetben saját cselekedeteiknek tükrében ismerjék fel lehetősé-

geiket, próbálják elérni céljaikat. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A tevékenységük során tudatosan alakítják ki a megfelelő 

környezetet, ügyelnek az esztétikumra és a praktikusságra. A vasalási és hajtogatási műveletek végzése alatt 

belső igényükké válik a szépre és az igényességre való törekvés a tervezéstől a kivitelezésig. 

 

 

A mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A munkatevékenység tanulása az iskolai - e célra kialakított - gyakorlóhelyen történhet. Szükséges a jól felsze-

relt, korszerű tanműhelyek, terepgyakorlati helyszínek (mosoda) biztosítása, amelyek a munkatapasztalat szer-

zés lehetőségeit nyújtják a tanulók számára. 

 

A tanulók kényelmes és egészséges munkavégzését lehetővé tevő munkaasztal és ülő alkalmatosság. Az anya-

gokat és munkadarabokat megfelelően tároló raktárhelyiség, illetve a raktározásra alkalmas polc, vagy szekré-

nyek. 

 

 

Eszközigény 

 

fehér vagy világos színű munkaruházat 
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mosógép 

 

mosószer 

 

öblítő 

 

fehérítő 

 

vízlágyító 

 

keményítő 

 

színfogó kendő 

 

mosózsák 

 

folttisztító folyadékok 

 

11. folttisztító szappanok 

 

12. áztató lavór 

 

13. védőkesztyű 

 

14. mángorló 

 

15. vasaló 

 

16. vasalóállvány 

 

17. vasaló folyadék 

 

18. centrifuga 
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19. szárítógép 

 

20. ruhaszárító állvány 

 

21. vállfa 

 

22. szobainas 

 

23. ruhazsák 

 

24. felmosó vödör 

 

25. felmosó nyél 

 

26. felmosó fej 

 

27. partvis 

 

28. szemétlapát 

 

29. szemeteszsák 

 

30. felmosó folyadék 

 

31. portörlő szer 

 

32. portörlő rongy 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

 

Évfolyamok 11-12. 

  

Heti órakeret 8 
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2 éves órakeret 576 

  

Ebből kötött 518 

  

Szabadon tervezhető órakeret 58 

  

 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

 

  Témakör / Évfolyam    11-12. 11.  12. 

           

1. Mosodai eszközök, berendezések. Veszélyforrások,   

72 

 

36 

 

36 

 

balesetvédelem 

         

            

            

2. A textíliák tulajdonságai, kezelésük    72  36  36  

              

3. Tisztítószerek       54  27  27  

          

4.Tisztítási folyamatok (mosás, keményítés, szárítás, vasalás,  

240 120 

 

120 

hajtogatás) 

       

            

            

5.Takarítási munkafolyamatok    80  40  40  

             

Szabadon tervezhető órakeret     58  29  29  

             

          

 Tematikai egység  1. Mosodai eszközök, berendezések. Órakeret: 72   

   Veszélyforrások, balesetvédelem       
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 Előzetes tudás  Balesetvédelmi alapismeretek; mosodai eszközök ismerete; higiéniai  

   alapismeretek.          

     

 Tantárgyi fejlesztési Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket kiválasztani,   

 célok  mosodai munkafázisokat önállóan végezni.     

        

       

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási   

          pontok   

              

 Fejlesztési feladat             

 1.  Mosodai gépek funkciójának, működésének megismerése, adekvát Kommunikáció:   

 használatuk elsajátítása.      anyanyelv, olvasás-   

 2.  A munkatevékenységeknek megfelelő eszközök, elektromos  írás; beszédfejlesztés  

 berendezések kiválasztása.          

 3.  Jártasság kialakítása a mosodai eszközök használatában.  Számolás-mérés:   

 4.  Kitartó, precíz, önálló munkavégzés.     Térbeli és időbeli   

         tájékozódás;   

 Ismeretek        műveletek;   

 1.  Mosodai eszközök, gépek működése, funkciója, felhasználási  mértékegységek,   

 területek.        mérések   

 2.  Mértékegységek és mérőeszközök.          
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3. Balesetveszélyes helyzetek és azok elkerülésének módjai. Etika: egyén, 

4. Mosodai veszélyforrások közösség, társadalom; 

5. Balesetvédelem önismeret; 

 

Mosószerek tárolása. Vegyszerek elkülönítése. 

 

A feladatok sorrendje. 

 

8.  A mosoda területei. Osztályfőnöki óra: 

 felkészülés a felnőtt 

Tevékenység életre 

 

Mosógépek, szárítógépek, vasalógépek, elektromos berendezések működésének megfigyelése. Elő-

forduló veszélyhelyzetek felismerése. 

 

A vegyszerekhez tartozó piktogramok ismerete. A megfelelő vegyszer használata a különböző munka-

folyamatoknál. A veszélyes anyagok elkülönítése. 

 

Ruhák szétválogatása színek, anyagok és szennyezettség alapján. 

 

A munkafolyamatok egymásra épülésének megfigyelése, 

 

megértése. A különböző   

mosodai feladatok kipróbálása.   

5.  Mosógépek, szárítógépek beprogramozása, beindítása. A 

vegytisztító berendezés használatának megismerése.   

Kis és nagy kapacitású mosógép megkülönböztetése.   

A mángorlógép használata. A vasalás műveletének kipróbálása.   

   

Kulcsfogalmak/ mosoda, centrifuga, vasaló, mángorló, energiatakarékos mosógép, 

fogalmak szárítógép,   

 víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés, 

 vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat 
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Tematikai egység 2. A textíliák tulajdonságai, kezelésük  Órakeret: 72 

    

Előzetes tudás Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete.   

  

Tantárgyi fejlesztési Ismerje meg a textíliákat és tulajdonságaikat. Kezelje a mosáshoz 

célok szükséges eszközöket, szükség esetén kézzel kimosson egy-egy 

 ruhadarabot. Válassza ki a mosáshoz szükséges tisztítószereket. 
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 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Értse a jelöléseket és jeleket. Törekedjen precizitásra és Kommunikáció: 

 alaposságra. anyanyelv, olvasás- 

2. Egyre nagyobb önállósággal tudja a textilfajtákat felismerni és írás; beszédfejlesztés 

 válogatni.  

3. Képes legyen felismerni a különböző típusú szennyeződéseket és Számolás-mérés: 

 tudja meghatározni az azoknak megfelelő tisztítási eljárást. Térbeli és időbeli 

4. Reális, megvalósítható igényességet alakítson ki az öltözködéssel tájékozódás; 

 kapcsolatban.  

5. Tudja, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tenni. Osztályfőnöki óra: 

6. Váljék szokássá a személyes ruházat tisztántartása. felkészülés a felnőtt 

7. Ismerje a textíliák csoportjait. életre 

 

Tudja csoportosítani a mosnivalót és a szükséges mosószert. 

 

Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés fázisait. 

 

10. Ismerje a kezelési utasítások jeleit. Környezet és 

 

11. Ismerje a helyes ruhatárolási módokat. egészségvédelem: az 

 

emberi test 

 

Ismeretek 

 

A textília összetétele 

 

A moshatóság jelzése 

 

A vasalhatóság jelzése 
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Mosható, vasalható, csak vegyileg tisztítható textíliák 

 

A textílián keletkezett szennyeződések 

 

Saját ruhanemű tisztántartása, megfelelő tárolása (fogason, hajtogatva) 

 

 

Tevékenység 

 

A mosószerválaszték áttekintése. (a választás szempontjai: ára, milyen célra kívánom használni? –

folttisztító hatás, színes textil, alapanyag), használati utasítás és adagolás 

 

 

Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló végzése felügyelet mellett 

 

Látogatás ruhatisztító szalonba. 

 

Tisztasági szabályok gyakorlása. 

 

Ruhadarabok hajtogatása. 

 

Ruhadarabok elhelyezése fogason (szoknya-, nadrág-, csiptetős fogas), évszaknak megfelelő ruhane-

mű előkészítése, a nem használtak tárolása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ energiatakarékos mosógép, szárítógép,  

fogalmak víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, öblítés, fehérítés, keményítés, 

 vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, védőhuzat, molyirtó, 

 szekrényillatosító  

   

   

Tematikai egység 3. Tisztítószerek Órakeret: 54 

   

Előzetes tudás Tisztítószerek alapvető ismerete.  
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Tantárgyi fejlesztési Tudja kiválasztani a használni kívánt tisztítószereket. 

célok   

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1.  Ismerje a különböző tisztítószereket, és meg tudja határozni, hogy Kommunikáció: 

a tisztítási folyamatok során mikor kell azokat alkalmazni. anyanyelv, olvasás- 

Tisztában legyen azzal, hogy a tisztítószereket óvatosan, írás; beszédfejlesztés 

biztonságosan kell kezelni.  

2.  Hatékonyan és gazdaságosan végezze a munkáját, például Számolás-mérés: 

megfelelő szert, megfelelő mennyiségben használjon. mérések, 

3.  Legyen képes felismerni a textilen található szennyeződések mértékegységek 

fajtáit, tudja hozzátársítani a megfelelő adalékanyagot.  

   

 

 

 

Ismeretek 

 

A tisztítószerek megfelelő használata 

 

A mennyiség megválasztásának szempontjai (adagolások) 

 

Mosószerek, vegytisztításhoz használt anyagok. 

 

Fehérítő és zsíroldószerek. 

 

 

Tevékenység 
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A különböző mosodai környezetben használt termékek, tisztítószerek felismerése, megfelelő használa-

ta. 

 

A mosószerek megkülönböztetése. 

 

Fehérítőszerek hozzáadása a fehér ruhákhoz. 

 

Adalékanyagok kiválasztása, hozzáadása (zsíroldó, fehérítő). 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ tisztítószer, vegyszer, fehérítő, zsíroldó fogalmak 

 

 

Tematikai egység 4. Tisztítási folyamatok (mosás, keményítés, Órakeret: 240 

 szárítás, vasalás, hajtogatás)  

   

Előzetes tudás Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

   

Tantárgyi fejlesztési 1. Legyen képes komplett mosodai munkafolyamatot elvégezni. 

célok 2. Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb 

  darabokat segítséggel tudjon kivasalni balesetek elkerülésével. 

    

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Ismerje a ruhadarabok mosásával kapcsolatos eljárásokat. Osztályfőnöki: 

2. Ismerje a különböző mosógépek főbb sajátosságait. Felkészülés a felnőtt 

3. Ismerje és tudja, hogy egy feladat a különböző lépések megfelelő létre 

 sorrendjét követeli meg, valamint tudja kiválasztani a megfelelő  

 berendezési tárgyakat, eszközöket. Számolás-mérés: 
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4.  Képes legyen megnevezni a keményítés kellékeit. Képes legyen sorrendiség 

 

meghatározni a megfelelő keményítési eljárást a ruhadarabtól 

 

függően. 

 

Ismerje a különböző szárítási eljárásokat. 

 

Tudja felismerni mi szükséges a szárításhoz. 

 

Ismerje fel a vasalási folyamat megfelelő eszközeit. Ügyeljen a balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

Tudja, hogy egy feladat a különböző lépések megfelelő sorrendjét követeli meg. 

 

 

Ismeretek 

 

A mosás szerepe a tisztítási folyamatban 

 

Mosás és tisztaság 

 

A mosás jelentősége 

 

Mosási eljárások, a mosás folyamata. 

 

A mosógépek sajátosságai 

 

A mosógépek előkészítése 

 

A megfelelő program kiválasztása, beállítása 

 

A keményítés célja, szükségessége 

 

Különböző keményítési módszerek: kézi és gépi 
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A szárítás szükségessége 

 

Szárítási kellékek és berendezések 

 

A szárítás menete 

 

A szárítógépek használata 

 

Szárított ruhák kezelése 

 

A vasalás szükségessége 

 

Vasalási kellékek 

 

Vasaló berendezések: kézi vasaló, mángorlógép, gőzvasaló gép 

 

A vasalás menete 

 

A hajtogatás szükségessége 

 

A hajtogatás menete 

 

 

Tevékenység 

 

 

 

Komplett mosodai munkafolyamat elvégzése, gyakorlása (mosás, szárítás, teregetés, vasalás, hajtoga-

tás) 

 

Tapasztalatok gyűjtése a szárítás szükségességéről. 

 

Szárítási kellékek és berendezések megismerése. 
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Vasalók használata, kipróbálása. Mángorló működésének megfigyelése. A vasaló helyes fogásának 

gyakorlása. 

 

A mángorlógép ritmusának felvétele. 

 

 

Kulcsfogalmak/ Mosodai eszközökkel, szerekkel kapcsolatos fogalmak. 

fogalmak   

   

   

Tematikai egység 5. Takarítási munkafolyamatok Órakeret: 80 

   

Előzetes tudás Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete. 

  

Tantárgyi fejlesztési 1.  Tudja a tanuló a takarítási munkafázisokat minél önállóbban 

célok végezni.  

 2.  A tisztítószereket a célnak megfelelően tudja a tanuló kiválasztani 

 és mértékkel használni.  

 3.  Tanulja meg a tanuló a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének 

 módját.  

 4.  Legyen képes a tanuló a munkákat kitartóan és körültekintően 

 végezni.  

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1.  Igény kialakítása a környezet tisztaságára és a rendre. Kommunikáció: 

2.  Tájékozottság a napi, heti és nagytakarításban. anyanyelv, olvasás- 

3.  Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és írás; beszédfejlesztés 

adagolásukat.   

4.  Megismerni a háztartási gépek tisztán tartását és balesetvédelmi Számolás-mérés: 
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 szabályait. Térbeli és időbeli 

5. Tudja elkülöníteni a különböző hulladékokat. tájékozódás; 

6. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony részvétel a  

 lakókörnyezet és lakásgondozási műveletekben. Osztályfőnöki óra: 

7. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- gépet balesetmentesen felkészülés a felnőtt 

 használni. életre 

8. A használati utasítások megértése és követése.  

Ismeretek Környezet- és 

1. A takarítás rendszere, a mindennapi, heti egyszerű takarítási egészségvédelem: az 

 teendők. emberi test 

 

Nagytakarítás - részmozzanatok begyakoroltatása, megfelelő sorrend betartása. 

 

Konyhai gépek és eszközök takarítása. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

A lakás és lakókörnyezet gondozása. 

 

Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútortisztítás. 

 

Udvar, kert rendberakása. 

 

Tavaszi nagytakarítás. 

 

Szőnyegtisztító-, takarítógép használata. 

 

Gépek kölcsönzésének gazdaságossága és szabályai. 

 

Balesetvédelemi szabályok és előírások. 

 

Piktogramok. 
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Tevékenység 

 

A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában, osztályteremben, illetve az otthoni lakás tisztán 

tartása. 

 

A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, annak irányítással történő összekapcsolása a nagyta-

karításban. 

 

Mosogatógép helyes használata. 

 

Hulladékok elkülönítése. 

 

A takarítási munkák megszervezése. 

 

A használt vegyszerek tárolása és alkalmazása szakszerű módjának gyakorlása. (használati utasítás 

elolvasása, értelmezése, 

 

 

piktogramok ismerete). 7. Piktogramok értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek fogalmak kölcsönzés, szelektálás, sző-

nyegtisztító gép 

 

maró hatású, elzárva tartandó 
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Papírtermék-készítő készségfejlesztő kerettanterv 

 

Célok 

 

A tanuló sajátítsa el a papírtermék készítő tevékenységekhez szükséges készségeket az egyéni ké-

pességek szerinti differenciálással. 

 

A tanuló sajátítsa el a munkavállalói alapismereteket a készségfejlesztő kerettanterv elsajátításával 

megszerzett képességek függvényében. 

 

A gyakorlatok során a tanuló ismerkedjen mega munkaerő-piaci lehetőségekkel. 

 

A készségfejlesztő kerettanterv megalapoz a tanulókban olyan, hasznosítható szakmai tudást, amely-

lyel a munkaerőpiacon sikeressé válhatnak, amely elősegíti társadalmi integrációjukat. 

 

Feladatok 

 

Feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján 

kialakuló tanulói tevékenységeket. 

 

Alapfokú papírtermék készítő ismeretek elsajátítása, a praktikus tevékenységek elvégzéséhez. 

 

A tanuló legyen képes az egyszerűbb papírtermék készítő munkafolyamatok lehetőség szerinti önálló 

kivitelezésére. 

 

A papírtermék készítő tevékenységek során megismert eszközök adekvát használatának elmélyítése. 

 

 

A papírtermék készítő műhelyben a technológiai sorrendek, eszközök, gépek rendeltetésszerű hasz-

nálata, a szakkifejezések megismerése. 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 
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Az erkölcsi nevelés: Az erkölcsi nevelés területén kialakul a szabálykövető magatartás; a mindennapi 

gyakorlatban az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosulásával, az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi alapon történő cselekvés kívánatos összhangja valósul meg. A folyamat 

végén a tanuló képessé válik cselekedetei következményeinek belátására, a mások iránti felelősség 

és felelősségvállalás érzékelésére. Kibontakozik a közösségi élettel kapcsolatos igazságérzete, társa-

ival és az őt körülvevő személyekkel szembeni elfogadása, segítőkészsége. Magatartásában fejlődik 

az önfegyelem, a másokat megillető tisztelet megadása és tevékenységeiben a kívánatos mértéktar-

tás. Feladatai és munkatevékenységei során megerősödik kötelességtudata. 

 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a tanuló-

ban alakuljon ki a felnőtt élettől várt reális énképe, a papírtermék készítő tevékenységek közben is-

merje meg és tudja kontrollálni a viselkedését. A társas kapcsolatok tudatosan megfigyelt visszajelzé-

sei alapján fejlődjön tovább önértékelése, önbizalma. Alakuljon ki a társakkal, ismerős és ismeretlen 

környezettel szembeni bizalom és bizalmatlanság megfelelő egyensúlya. Papírtermék készítő eszköz-

ismeretének meglétével a tevékenységek végzésénél ügyeljen saját és társai épségére 

 

 

A családi életre nevelés: Elsajátítja a családi életben is segítséget nyújtó praktikákat a gyakorlati okta-

tás során. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A testi és lelki egészségre nevelés területén támogatja a tanuló 

tudatos törekvését az egészséges életmódra, a testi és lelki egyensúly megőrzésére. Legyenek képe-

sek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Felkészül a tanuló az önállóságra, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésére, a megfelelő és 

elvárt óvatosságra a testi épség megóvása és a sérülések elkerülése érdekében. A gyakorlati tevé-

kenységek során alkalmazott vegyi anyagok (festék, ragasztó) megfelelő kezelése, az egészség meg-

őrzésére törekvés természetessé válik. 

 

 

A mindennapos testedzéssel megalapozza a munkavégzéshez elengedhetetlen fizikai állóképességet. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: Fejlődik az önálló élettel kapcsolatosan az egészséges és 

esztétikus környezet és élettér kialakításának és megóvásának igénye. Képessé válik takarékosan 

használni a papírtermék készítő tevékenységek során alkalmazott anyagokat. Kialakul a tudatos fo-

gyasztói alapismeret. Megismeri és alkalmazza a tudatos szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Rögzül 

benne az újrahasznosítás alapismerete, adekvát alkalmazása. Az újrahasznosítás szabályait követve 

tud új termékeket előállítani. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés: A gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában kiemelt szerepet kap 

a tanuló saját felelőssége a javakkal való ésszerű gazdálkodásban, a pénz világában és a fogyasztás 

területén. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterületen elsajátítja a 

papírtermék készítés során használatos szakkifejezéseket. Megismeri az újrahasznosítás és a vegyi 

anyagok piktogramjainak jelentését. Elsajátítja a munkahelyi kapcsolatokhoz szükséges kommuniká-

ciós formákat a gyakorlati tevékenységek során. Alkalmazza az interperszonális kapcsolataiban a 

tisztelettudó, társas kommunikáció szabályait. Ismeri a munkavállalói alapokhoz szükséges, munkahe-

lyen alkalmazott és használt szabálykövető, normákat betartó önkifejezési formákat. Elfogadja és ké-

pessé válik utasítások szerinti feladatok elvégzésére. 

 

 

atematikai kompetencia: Matematikai kompetenciaterületen a készségfejlesztő kerettanterv a minden-

napi élethelyzetekben szükséges kognitív funkciók fejlesztésére fókuszál. Fontos szerepet kap a tér- 

és időbeli viszonyok megerősítése, a mértékegységek egyre biztosabb használatának kialakítása, a 

pénzkezelés és a gyakorlati ismeretek matematikai kompetenciát igénylő területeihez szükséges szá-

mítások, mérések elsajátítása. A tanuló a készségfejlesztő kerettanterv elsajátítása során egyre bizto-

sabban felismer egyszerű ok-okozati 

 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat és törekszik ezek megfogalmazására. Képességeihez mérten 

fejlődik mennyiségfogalma, az adott mennyiségeket felismeri és alkalmazza a gyakorlati tevékenysé-

gek során. A készségfejlesztő kerettanterv a matematikai 

 

kompetenciaterületen erősíti a csoportalkotási képességeket, az alapanyagokat színek, anyagminőség 

szerint, a kész termékeket méret és formák szerinti csoportosítja. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A kompetenciaterület megismertet olyan módszere-

ket és technológiai folyamatokat, amelyek az emberi tevékenységekre és a természetre hatással van-

nak. A tanulók megértése erősödik az anyagok alakíthatóságával kapcsolatban mind az anyagok tu-

lajdonságainak, mind pedig az eszközök tulajdonságainak ismeretében. A készségfejlesztő kerettan-

tervhez kapcsolódó természettudományos és technikai ismeretek birtokában mozgósítani tudják mű-

veltségüket a munkában és a hétköznapi életben: amikor új technológiákat, eszközöket, berendezése-

ket ismernek meg és működtetnek. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: A szociális és állampolgári kompetencia segíti a tanulót abban, 

hogy megtalálja helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. A tanuló képessé 

válik a családi munkamegosztásban, otthoni környezetben lakóhelyének dekorációs és használati 

tárgyakkal való szebbé tételére, ezáltal hasznosítja a papírtermék készítő készségfejlesztő kerettan-

terv által nyújtott kompetenciákat. Gyakorolja a közösségi viselkedést az iskolai és tanműhelyi környe-

zet lehetőségeit és elvárásait figyelembe véve. 
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Kzdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompe-

tencia területén a tanuló felismeri reális lehetőségeit, képességeinek határait, megtanulja kitűzött céljai 

elérése érdekében, megfelelő formában kérni és elfogadni mások segítségét. Felismeri a korának 

megfelelő élethelyzetekben a számára kedvező lehetőségeket és él azokkal, tájékozódik a pénz vilá-

gában. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A készségfejlesztő kerettanterv támogatja, hogy 

a tanuló tevékenysége során tudatosan alakítsa ki a megfelelő környezetet, ügyeljen az esztétikumra 

és a praktikusságra. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az azt támo-

gató készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon 

az állampolgárok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban. 

 

 

Eszközigény 

A munkavégzés szerszámai: 

 

Vágó, daraboló szerszámok 

 

Hajlító, nyomó, hajlítást segítő szerszámok 

 

Vágó és hajlító, illetve vágást és hajlítást jelölő, valamint összeállító sablonok. 

 

Ragasztó szerszámok és eszközök 

 

Összeállítást, ragasztást segítő nyomató szerszámok. 

 

Rajzoló, jelölő, mérő eszközök. 

 

 

A munkavégzéshez szükséges anyagok: 

 

Különféle típusú a célnak megfelelő papíranyagok és kiegészítő anyagok (eszközök pl. kapcsok, beté-

tek stb.). 

 

Ragasztó anyagok 

 

Csomagoló anyagok az adjusztáláshoz 
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Kézi nyomdai eszközök, címkék. 

 

 

Az oktatást segítő szemléltető eszközök: 

 

írásvetítő, illetve egyéb kivetítést lehetővé tevő eszközök (például diavetítő, vagy számítógép képer-

nyővel stb.) 

 

kivetíthető információhordozók a papír, a papírgyártás, a papírfeldolgozás, illetve a munkavégzés 

algoritmizálásának szemléltetésére. 

 

rajzos – írásos munka-algoritmus táblák. 

 

tanári adminisztrációt, anyag és eszköznyilvántartást segítő eszközök. 

 

hagyományos taneszközök (tábla, kréta stb.) 

 

hangtechnikai eszköz (pl.: magnó, rádió stb.) 

 

 

Egyéni védőeszközök, védő felszerelések:  

1. munkaköpeny  

2. védő (gumi) kesztyű (egyes ragasztásokhoz)  

  A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv  

    

  Évfolyamok 11-12. 

    

  Heti órakeret 12 
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   2 éves órakeret    864    

           

   Ebből kötött    778    

           

   Szabadon tervezhető órakeret    86    

           

  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret   

          

  Témakör / Évfolyam 11-12.  11.  12.  

        

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek 120  60  60  

        

2. Eszköz és tárgyismeret 180  90  90  

        

3. Ismeretek a gyártás technológiáról 142  71  71  

        

4. Balesetvédelem, balesetmegelőzés 36  18  18  

        

5. Gyakorlati tevékenység 300  150  150  

        

Szabadon tervezhető órakeret 86  43  43  

         

      

Tematikai egység  1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek Órakeret: 120   

         

Előzetes tudás  Balesetvédelmi és munkavállalói ismeretek       

     

Tantárgyi fejlesztési A munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzése.   

célok          

      

    

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási  

       pontok   
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Fejlesztési feladat          

1.  A tanuló képes legyen a veszélyhelyzetek felismerésére, és azok Kommunikáció:   

kezelésére.    anyanyelv,   

2.  Tudatosuljon a normák, szabályok szerinti elvárás.  beszédfejlesztés   

3.  A tanuló legyen képes az alapvető munkavédelmi és        

balesetmegelőző szabályok betartására a gyakorlati munkavégzés Környezet és   

során.    egészségvédelem:  

4.  A tanuló legyen képes felismerni a piktogramokat, jelzéseket. Egészségmegőrzés-  

5.  A tanuló megfelelő munkavállalási alapismeretek birtokába egészséges életmód  
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kerüljön. 

 

A tanuló legyen képes a munkafolyamatok végén a munkahelyszín rendezett állapotát fenntartani. 

 

 

Ismeretek 

 

Balesetvédelmi ismeretek. 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

Balesetmentes eszközhasználat. 

 

 

 

 

Tevékenység 

 

Alapvető elsősegély nyújtási ismeretek. 

 

Veszélyforrások megismerése. 

 

A munkavállalással, munkába állással kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

 

Munkavégzés előtti védő felszerelések és munkaruha kiválasztása, használata. 

 

A rendelkezésre álló terephelyszínek tisztántartása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ higiénia, tisztaság, munkaruha; munkavédelem, balesetvédelem; 

fogalmak veszélyforrások; piktogramok; munkavállaló, munkaadó, önéletrajz 
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Tematikai egység 2. Eszköz és tárgyismeret Órakeret: 180 

   

Előzetes tudás Alapvető tárgyi és eszközismeretek.  

   

Tantárgyi fejlesztési Ismerje meg a különféle papírokat és legyen képes a megtanult 

célok munkafolyamat során szükséges papíranyag kiválasztására. 

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1.  A tanuló legyen képes a szabályos ismeretek alkalmazása során a Kommunikáció: 
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 megfelelő eszközök tárgyak kiválasztására, és annak megfelelő Anyanyelv, 

 helyen történő alkalmazására. beszédfejlesztés 

2. A tanuló legyen képes az eszközök kezelésére.  

   Számolás-mérés: 

Ismeretek  térbeli tájékozódás; 

1. A papír gyártása  csoportosítások 

2. Papírfajták és legfontosabb jellemzőik.  

3. Ragasztó anyagok   

4. Eszközökön lévő piktogramok felismerése.  

Tevékenység   

1. A gyártás főbb mozzanatai (darálás, áztatás, szűrés. szárítás,  

 préselés).   

2. Alapanyagok megismerése.  

3. A különféle papírfajták tulajdonságai, kiválogatásuk  

4. A ragasztó anyagok szerepe a papírral végzett munkában. Vízben  

 oldott ragasztóanyagok és összeállításuk.  

Kulcsfogalmak/ Papírfajták (írólapok, újságpapír, csomagoló papír), ragasztó 

fogalmak anyagok, oldószerek, kötőanyagok fogalmai.  

   

   

Tematikai egység 3. Ismeretek a gyártás technológiáról Órakeret: 142 

   

Előzetes tudás Általános eszköz- és tárgyismeret.  

  

Tantárgyi fejlesztési Képes legyen egymást követő lépésekben ismertetni, bemutatni a 

célok tanult technológiákat.  

    

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   

Fejlesztési feladat   

1. A tanuló legyen képes a segédeszközök és sablonok segítségével a Kommunikáció: 

 papírt méretre vágni, a hajlítási karcot bejelölni, a szükséges anyanyelv, 
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hajlításokat elvégezni. beszédfejlesztés 

 

A tanuló legyen képes a méretre vágott és hajlított papírárut jelzés, vagy sablon segítségével ragasztóval össze-

állítani, megfelelően rögzíteni. 

 

A tanuló legyen képes a fenti tevékenységeket algoritmizálva fázisaiban elkülönítve, szalagmunka jelleggel elvé-

gezni. 

 

A tanuló legyen képes a készárut csoportosítani, csomagolni, kereskedelmi forgalom számára felcímkézni. 

 

 

Ismeretek 

 

A papír darabolása, vágása 

 

A papír darabolásának eszközei 

 

A papír hajtása 

 

A papír ragasztása 

 

Csomagolás, adjusztálás 

 

 

Tevékenység 

 

Tépés, ollóval történő vágás egyenes és görbe előrajzolás nyomán. A különféle élformák a darabolás során. 

Egyenes és mintás formát kialakító darabolás. 

 

Tagolt egyszerű és többszörös hajtások. Hajtás előkarcolt és előnyomott jelölés mentén. Többszörös és össze-

tett hajtások. Gépi hajtástechnika. 

 

Hajtott élek és lapok összeillesztése. A ragasztás algoritmizálása, munkamenete. Különféle papírok szerelése 

ragasztással. Ragasztás lapolással, élben, vagy sarkolva. A ragasztó anyag felhordásának eszközei és módoza-

tai. 
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Kész munkadarabok minőségi ellenőrzése. Kötegelés. Összeforgatás összeillesztés. Csomagolás. Címkézés. 

 

Kulcsfogalmak/ Szabályszerűségek, pontosság, precizitás. Sorrendiség. Kötegelés. 

fogalmak Összeforgatás összeillesztés. Csomagolás. Címkézés. 

  

 

 

Tematikai egység 4. Balesetvédelem, balesetmegelőzés Órakeret: 36 

   

Előzetes tudás Balesetvédelmi, elsősegélynyújtási ismeretek.  

  

Tantárgyi fejlesztési Legyen pontos ismerete a balesetvédelem témaköréből. Tudatosuljon 

célok a szabálykövető magatartása a munkafolyamatokban. 

   

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. A tanulónak legyenek alapvető balesetvédelmi ismeretei. Környezet és 

2. A tanuló legyen képes a tanuló az alapvető munkavédelmi és egészségvédelem: 

 baleset megelőző szabályok betartására. Egészségmegőrzés – 

  egészséges életmód 

Ismeretek Élettelen környezet, 

1. A munkahely balesetvédelme környezeti ártalmak 

2. Elektromos eszközök, csatlakozók a teremben. A veszélyes  

 helyekre és eszközökre utaló piktogramok. Osztályfőnöki: 

3. A kéz fokozott védelme. Felkészülés a felnőtt 

4. A papír élének balesetveszélyei. A beszorulás, becsípődés létre 

 lehetőségei.  

 

A hajtogatáshoz használt szerszámok balesetveszélye. 

 

Ragasztás balesetvédelme 
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A ragasztó anyagok lehetséges egészségkárosító hatásai. A ragasztó szájba, szembe kerülésének veszélyei. 

Gyorsan száradó ragasztó bőrkárosító hatása. 

 

 

Tevékenység 

 

A munkaterem rendje. A balesetmentes munkavégzés napi- és munkarendjének kialakítása. 

 

Védekezés az egészségre káros oldószerrel készült ragasztó használatánál. Védekezés a bőrön át felszívódó, 

vagy allergiás reakciót okozó ragasztó használatánál. A nem megfelelő helyre került (kiömlött, szétfolyt stb.) ra-

gasztó balesetveszélye (pl.: 

 

 

elcsúszás, félig megszáradva elbotlás stb.) 

 

 

Kulcsfogalmak/ védőeszközök; piktogramok 

 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység 5. Papírtermék készítő gyakorlati Órakeret: 300 

 tevékenység    

    

Előzetes tudás Matematikai (mérési) ismeretek.   

  

Tantárgyi fejlesztési Képes legyen a tnuló önállóan különféle papírtermékeket előállítani. 

célok      

   

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

     pontok 

      

Fejlesztési feladat      
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1.  A tanuló legyen képes az egyes munkadarabok előállítására, az Számolás-mérés: 

előállítással kapcsolatos teendők algoritmizálásának  mértékegységek; 

megbeszélésére.     mérések 

2.  A tanuló legyen képes felismerni a munkavégzés során előforduló  

balesetveszélyeket.     Osztályfőnöki: 

3.  A tanuló tudjon hatékonyan, precízen, önállóan munkafolyamatot Felkészülés a felnőtt 

végezni.     életre. 

 

 

 

 

Ismeretek 

 

Munkaszervezési eljárások ismerete. 

 

Papír megmunkálásának folyamata. 

 

Adjusztálás, csomagolás munkafolyamatai. 

 

 

Tevékenység 

 

Az egyes munkadarabok előállításának, a teendők algoritmizálásának megbeszélése, a feladatok elosztása, a 

munkavégzés során előforduló balesetveszély elkerülésének 

 

 

megbeszélése. 

 

Különféle méretű dobozok összeállítása, dobozbetétek összeállítása szerelése. 

 

Papírzacskó, papír-táska összeállítása ragasztása 

Iratgyűjtő dosszié összeállítása, ragasztása 

 

Irattartók, dokumentumtartók készítése 
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Fedőlapok, tartólapok készítése összeállítása, egyéb egyszerű papíripari termék készítése 

 

Merített papír előállítása (könyvjelzők, faliképek) 

 

Dobozolás, címkézés, csomagolás, raktározás. 

 

Kulcsfogalmak/ Papírtermékek megnevezése 

 

fogalmak 
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SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

 

Célok 

 

Olyan elméleti ismeretanyagot nyújtani és megtanítani, amelyek nélkülözhetetlenek a szövés gyakorlati munkafo-

lyamatai során az adott feladatok közvetlen elvégzéséhez. 

 

A képességekhez mérten megtanulni minél önállóbban szőni és használati termékeket (terítő, tarisznya, párna, 

szőnyeg) előállítani. 

 

Esztétikus munkadarabokat készíteni a megismert népi motívumok, szín- és mintaváltozatok felhasználásával. 

 

Képessé válni a kitartó munkavégzésre, a hibák felismerésére és korrigálására. 

 

 

Feladatok 

 

Olyan korszerű elméleti és gyakorlati szakmai tudás, műveltség megalapozása és elsajátítása, amely hozzájárul 

a tanulók minőségi életviteléhez és támogatja a szabadidő hasznos eltöltését. 

 

A szövéshez szükséges textilipari nyersanyagok és eszközök megismerése, adekvát használatának gyakorlása 

és elsajátítása. 

 

A képességek függvényében szövött használati tárgyak készítése, egyéni ötletek megvalósítása az alkotómun-

kában. 

 

Alapvető tervezési ismeretek elsajátítása, az esztétikus mintázás, színhasználat gyakorlása 

 

a szövött tárgyak készítése során. 

 

Szövéstörténeti alapismeretek, népi motívumok, hagyományok megismerése, az esztétikai érzék fejlesztése és a 

népművészet iránti érdeklődés felkeltése. 

 

A szövő munka szeretetére, feladattudatra, kitartó munkavégzésre és minél nagyobb önállóságra nevelés, kultu-

rált munkahelyi viselkedési szokások kialakítása. A tevékenységek során felmerülő problémák hatékony mego l-

dásának, kezelésének gyakorlása és megtanulása. 
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A gyakorlati tevékenységek során használt eszközök körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő alkal-

mazásának elsajátítása. 

 

 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

Az erkölcsi nevelés: A hatékony munkavégzés az oktatóval, pedagógussal és a társakkal együttműködő, felelős-

ségteljes magatartásra épül. A tanulók megismerik a műhelyben, munkaterületen elvárt magatartásformákat, 

elsajátítják a szükséges viselkedési szokásokat és szabályokat, rálátást nyernek a munkahelyi struktúrára és 

abban betöltött szerepükre. 

 

Nmzeti öntudat, hazafias nevelés: A szövéshez kapcsolódó népművészeti alapismeretek közvetítik a tanulók felé 

kultúránk értékeit, hagyományait. Megismerik a szövés és fonás tárgyi örökségeit, a népi motívumokat megjele-

nítik az általuk készített munkadarabokban. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A képzés hozzájárul a képességek szélesebb körű megismeréséhez, 

a reális énkép kialakításához. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése a gyakorlati 

tevékenységeken keresztül valósul meg. A műhelymunkában kiemelt szerepet játszik a felelős, körültekintő, 

együttműködő magatartás, mely nélkülözhetetlen a hatékony, irányított feladatvégzéshez. 

 

A tsti és lelki egészségre nevelés: A hosszan tartó, ismétlődő mozdulatsorokból felépülő ülőmunkához szüksé-

ges a helyes testtartás kialakítása, egyszerű aktív gyakorlatok elsajátítása a tartási rendellenességek kialakulá-

sának megelőzése érdekében. A gyakorlati munka során a tanulók a balesetvédelmi szabályokat szem előtt tart-

va sajátítják el a szövés eszközeinek rendeltetésszerű használatát. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanulók közvetlen tapasztalatokat szereznek természeti értékeinkről: 

megismerik a szövéshez szükséges alapanyagokat, azok eredetét. A munkafolyamatokhoz kapcsolódó dönté-

sekben és cselekvésekben meghatározó szempont az anyagok, eszközök, energiaforrások takarékos használa-

ta. 

 

Pályaorientáció: A készségfejlesztő kerettanterv olyan munkatevékenységekről nyújt gyakorlati ismereteket, 

amelyek a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, illetve a munka világában való hatékony részvételét segítik 

a mindennapi életben. 

 

A tanulás tanítása: A műhelymunka során a tanulók előzetes elméleti és gyakorlati ismereteiket segítséggel meg-

tanulják integrálni, alkalmazni az adott munkafolyamatokban. 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 
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Anyanyelvi kommunikáció: A szövéshez kapcsolódó szakkifejezésekkel bővül a szókincs, a műhelymunka során 

az adott tevékenységekhez, munkafolyamatokhoz kapcsolódóan a tanuló képessé válik verbálisan információkat 

közvetíteni, segítséget kérni, a munkadarabokról véleményt formálni. 

 

Matematikai kompetencia: A szövött tárgyak készítése során a tanulók az elméletben megtanult mértékegysége-

ket és méréseket alkalmazzák, ezáltal készségszintűvé válik és beépül a gyakorlati tevékenységek folyamatába. 

A szövő munka során egyaránt fejlődik a síkbeli és térbeli tájékozódási képesség, a tanulók megismerik és elsa-

játítják a munkafolyamatok sorrendjét és kivitelezését, fejlődik a problémamegoldó képesség. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: Az elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek segítik az 

összefüggésekre való rálátást az alapanyagoktól a kész termékek előállításáig. A tanulók megismerik a munkafo-

lyamatokhoz szükséges eszközöket és működésüket, a szövés alapanyagait és azok eredetét, feldolgozási mód-

jukat, az előállítás folyamatait. A munkatevékenységek a balesetvédelmi ismeretek körültekintő alkalmazásával 

és az egészségvédelmi szempontok szem előtt tartásával zajlanak. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: A műhelymunka során a tanulók megtapasztalják, hogy képesek értékes 

munkát végezni és hasznos, esztétikus szövött tárgyakat alkotni. Ez 

 

ösztönzőleg hat a felelősségteljes feladatvégzésre, a munkamegosztásban való produktív részvételre. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A szövés rendszeres gyakorlásával a tanulók olyan speciá-

lis ismereteket, készségeket és magatartásformákat sajátítanak el, melyek segítségével egyre magabiztosabbá 

válnak a munkatevékenységekben és képessé válnak az egyéni és közös célok megvalósítására, alkotások lét-

rehozására. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A szövött tárgyak készítése során lehetővé válik a szemé-

lyes megnyilvánulásnak teret engedő alkotó tevékenység, a munkadarabokban az egyéni ötletek, elképzelések 

megvalósítása, formálódik és fejlődik az ízlésvilág, az esztétikumra való törekvés a tevékenységekben és a har-

monikus környezet kialakításában egyaránt. 

 

A szövött-tárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 

A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas tanműhely szükséges, a tanulók testmére-

tének és ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel felszerelve. 

 

Eszközigény: 

 

Szövőkeretek, szövőállványok, szövőszék, tartozékok, vetélő, leverő villa 

 

Ollók (balkezes szükség szerint) 
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Felvetőfonalak 

 

Szövőfonalak 

 

Maradék fonalak, varrócérna 

 

Kartonok 

 

Színes kivágó papírok 

 

Zsírkréta készlet 

 

Ragasztó, vonalzó 

 

Nagyítólencse, tű, mérőszalag 

 

Műszaki rajzlapok 

 

Szemléltető eszközök 

 

Textilminta gyűjtemény, fonalgyűjtemény 

 

Különféle összetételű anyagvágatok 

 

Oktatótáblák 

 

Szakkönyvek, tankönyvek, szaklapok 

 

Szőnyegfotók 

 

DVD 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 
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   Évfolyamok   11-12.   

          

   Heti órakeret   8   

          

   2 éves órakeret   576   

          

   Ebből kötött   518   

          

   Szabadon tervezhető órakeret   58   

          

  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret     

          

  Témakör / Évfolyam 11-12.  11. 12. 

         

1. Anyagismeret  26   13 13  

         

2. Szakmai ismeret  40   20 20  

         

3. Tervezés  24   12 12  

         

4. Népművészeti alapismeretek 12   12 -  

         

5. Esztétika, néprajz  12   - 12  

         

6. Szakmai gyakorlat  404  202 202 

         

Szabadon tervezhető órakeret 58   29 29  

        

       

 Tematikai egység 1. Anyagismeret  Órakeret: 26   

      

 Előzetes tudás Textilmunkákhoz szükséges eszközök, alapanyagok és azok   
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   felhasználási területeinek ismerete.       

    

 Tantárgyi fejlesztési 1.  Felismerni és egymástól megkülönböztetni a szövéshez szükséges  
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célok  szálas anyagokat, azokat a felhasználási módnak megfelelően 

  kiválasztani.  

  2.  A tanuló legyen képes önállóan gombolyítani, segítséggel fonalat 

  festeni.  

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

  

Fejlesztési feladat  

 

A tanuló váljon képessé az alapanyagok adott szempontok szerinti megfigyelésére, összehasonlítására, 

csoportosítására. 

 

2. Ismerje a természetes szálas anyagokat, az állati és növényi Kommunikáció: 

 eredetű fonalak tulajdonságait, felhasználási módjait. anyanyelv, 

3. Tudja a motringot a gombolyagtól megkülönböztetni. beszédfejlesztés; 

4. Tudjon gombolyítani. olvasás-írás 

 

Ismerje fel és gyűjtse az alapvető festőnövényeket. 

 

Tudjon természetes eredetű fonalakat segítséggel festeni (sárgítás). 

 

 Számolás-mérés: 

Ismeretek térbeli és időbeli 

1.  Mesterséges és természetes szálas anyagok tájékozódás; pénz 

 

A szálas anyagok tulajdonságai, viselkedésük hő, folyadék hatására 

 

A szálas anyagok felhasználási területei és módjai 

 

Fonalgyártás műveletei 

 

Természetes eredetű fonalak kikészítési eljárásai, színezése 
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Festőnövények 

 

 

Tevékenység 

 

Ismerkedés a textilipari alapanyagokkal. 

 

Fonalgyűjtemény megtekintése. 

 

Kereskedelmi forgalomban lévő fonalak megismerése. 

 

Vásárlás egy fonalüzletben. 

 

 

 

 

Fonal nagyüzemi előállításának megtekintése. 

 

Motring, gombolyag szétválogatása. 

 

Gombolyítás gyakorlása. 

 

Szálas anyagok felismerése égetési próbával. 

 

Festőnövények gyűjtése. 

 

Sárgítás pongyola-pitypanggal, hagymahéjjal, barnítás diófalevéllel. 

 

Fonalak csoportosítása, rendezése tulajdonságaik alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ Természetes szálas anyagok: állati eredetűek, növényi eredetűek. fogalmak Mestersé-

ges szálas anyagok. 

 

elemi szál, fonalgyártás műveletei, sodrás, festőnövények, színezés, festhetőség, pác 
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Tematikai egység 2. Szakmai ismeret Órakeret: 40 

   

Előzetes tudás Kultúrtörténeti alapismeretek. Instrukciók megértése és követése, 

 körültekintő magatartás.  

   

Tantárgyi fejlesztési 1. A tanuló váljon képessé a szövéshez szükséges eszközök 

célok  kiválasztására és rendeltetésszerű használatára. 

 2. Aktívan vegyen részt a szövést előkészítő műveletekben és a 

  mintatervezésben, egyszerű fonott- és nemeztárgyakat tudjon 

  önállóan készíteni.  

    

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Bővüljenek a kultúrtörténeti ismeretek: a tanulók ismerjék meg Kommunikáció: 

 régebbi korok életmódját, hagyományait, népszokásait, a szövés anyanyelv, 

 történetét és eszközeinek fejlődését. beszédfejlesztés; 

2. A szövés iránti érdeklődés felkeltése, ösztönzés a kitartó olvasás-írás 

 munkavégzésre.  

3. Megismertetni a fonáshoz, nemezeléshez, szövéshez szükséges Számolás-mérés: 
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 eszközöket, azok adekvát használatát gyakorolni. térbeli és időbeli 

4. Legyenek képesek a tanulók a szövéshez kapcsolódó tájékozódás; 

 alapfogalmakat elsajátítani, és az instrukciókat követő  

 munkavégzésre. Etika: egyén, 

5. Tudják a funkciónak megfelelő anyagokat és eszközöket közösség, társadalom; 

 kiválasztani.  

 

Ismerjék meg a vízszintes szövőszék szerepét és balesetmentes használatát. 

 

Tudjanak nemezlabdát, nemezbabát, nemezterítőt készíteni. 

 

A szövést előkészítő műveleteket kitartóan végezni. 

 

 

Ismeretek 

 

A fonás és szövés története és eszközeinek fejlődése. 

 

A szövés története Magyarországon és a Kárpát-medencében. 

 

Fonással és szövéssel kapcsolatos alapfogalmak. 

 

A szövést előkészítő műveletek. 

 

A szövés eszközei. 

 

A fonott, szőtt anyagok felhasználási lehetőségei. 

 

A nemezeléshez szükséges anyagok és műveletek. 

 

 

Tevékenység 
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Szövéstörténettel, népművészettel kapcsolatos filmek, anyagok, könyvek tanulmányozása, megbeszé-

lése, 

 

Néprajzi Múzeum, Skanzen, helyi gyűjtemények, szőttesek megtekintése. 

 

Fonás eszközeinek megismerése, a fonás gyakorlása. 

 

A szövés előkészítő műveleteinek bemutatása: láncfonal, vetülékfonal, vetőfa, szövőkeret (közepes, 

váltós) felvetése segítséggel. 

 

Tervkészítés: megfelelő mintaelem kiválasztása: egyszerűbb csíkminták, sorminták lemérése papírra, 

megfelelő két színnel való kiszínezése. 

 

Megfigyelés: álló szövőkeret felvetésének bemutatása, keret 

 

 

 részeinek bemutatása, tanulmányozása.  

7. Nemezelés, nemeztárgyak (pl.: baba, labda) készítése  

   

Kulcsfogalmak/ kezdetleges, ősi eszközök, tárgyi örökség (guzsaly, gyalogorsó, 

fogalmak szárnyas orsó)  

  nemezelés  

  szövött textília, szőttes, szövőkeret, szövőszék  

  felvetőfonal, felvetés  

  sorminta, csíkminta, tervezés  

  A szövőkeret részei: hengerek, nyüstfa, fémvetélő pálca, talp, 

  tartókeret.  

  Szövéshez használt kézi eszközök: vetélők, leverő villa, láncfonal, 

  vetülékfonal, kötés, kötéspont.  

   

   

Tematikai egység 3. Tervezés Órakeret: 24 

   

Előzetes tudás Alapszínek, téri irányok, mértékegységek ismerete. Festési 

  gyakorlatok.  
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Tantárgyi fejlesztési 1.  Papíron önállóan mintákat tervezni megadott szempontok szerint. 

célok 2.  Ízlésvilágot fejleszteni.  

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. Tudja a tanuló színeket csoportosítani alap- és kevert színek Kommunikáció: 

 szerint.  anyanyelv, 

2. Színek tónusának (hideg, meleg) megismerése. beszédfejlesztés; 

3. Tudjon kevert színeket előállítani festékkel (narancs, zöld, lila, olvasás-írás 

 barna).   

4. Tudjon terítőt tervezni hideg és meleg színekkel. Számolás-mérés: 

5. Tudjon páros és páratlan csíkritmusban tervezni. térbeli és időbeli 

6. Mértékegység („cm”) helyes használata mérőszalag segítségével. tájékozódás; 

7. Váljon képessé a megtanult téri irányokat adekvátan alkalmazni a  

    

  

 

 



 

 

1872 

 

tervezési folyamatban. Etika: az 

 ítélőképesség, az 

Ismeretek erkölcsi- és esztétikai 

1.  Színek érzék fejlesztése 

 

Színelmélet 

 

Ritmusok és kompozíciók 

 

Mértékegységek, arányok, térkitöltés. 

 

 

Tevékenység 

 

Színek csoportosítása: 

 

alapszínek 

 

kevert színek. 

 

Füzetbe színkeverés temperával. 

 

Papírragasztás a színskála szerint. 

 

Színkontraszt készítése festékkel. 

 

Játék a színekkel, festéssel, színezéssel. 

 

Kompozíció készítése hideg színekkel, majd meleg színekkel. 

 

Terítő tervezése meleg színekkel (papírvágás, ragasztás). 

 

Terítő tervezése hideg színekkel (festéssel). 
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Mérőeszközök csoportosítása, használata. 

 

Tervezés páros és páratlan csíkritmusban. 

 

Szimmetrikus kompozíciók tervezése. 

 

Mintaelemek alkalmazása. 

 

Kulcsfogalmak/ alap és mintázó színek, színkeverés, színkör, színkontraszt, 

fogalmak színárnyalatok  

 színek tónusai: hideg, meleg színek  

 A színek hangulati szerepe, térhatása.  

 páros és páratlan csíkritmus  

    

    

Tematikai egység 4. Népművészeti alapismeretek  Órakeret: 12 

    

Előzetes tudás Ünnepek, ünnepi szokásaink ismerete.  

   

Tantárgyi fejlesztési 1.  Népi hagyományokat ünnepekhez társítani.  
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célok 2.  Népi kismesterségeket megismerni, az érdeklődést felkelteni a 

  szövött tárgyak és a szövés iránt.  

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. A tanuló ismerje az egyes népszokások jellemzőit (pl. Kommunikáció: 

 farsangolás).  anyanyelv, 

2. A tanuló ismerje meg a népi kismesterségek jellemző vonásait. beszédfejlesztés; 

3. A tanuló ismerje meg a legjellemzőbb, legismertebb olvasás-írás 

 népszokásokat (például húsvétkor a tojásfestés).  

   Számolás-mérés: 

Ismeretek  térbeli és időbeli 

1. Ünnepekhez kapcsolódó népszokások tájékozódás; 

2. Népi kismesterségek  

3. Népművészeti alapismeretek Etika: egyén, 

   közösség, társadalom; 

 

Tevékenység 

 

„Népművészet” könyv nézegetése. 

 

„Népi kismesterségek” diafilmek megtekintése. 

 

Népművészeti könyvek megtekintése. 

 

„A népszokások”- diafilmvetítés. 

 

Anyaggyűjtés, beszélgetés. 

 

 

Kulcsfogalmak/ Ünnepekhez kapcsolódó népszokások néhány jellemző motívumának 
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fogalmak megismertetése.  

 népi játékok, népviselet, népdalok.  

 Népi kismesterségek: népi faragóművészet, bőrmunka, hímzés, a 

 csipke,  

 a mézesbábosság, a hímes tojás, fonás, szövés.  

    

    

Tematikai egység 5. Esztétika, néprajz  Órakeret: 12 
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Előzetes tudás Népművészeti alapismeretek, népszokások, népi kismesterségek 

  ismerete.  

  

Tantárgyi fejlesztési 1.  Bővíteni a néprajzi ismereteket, fejleszteni az esztétikai érzéket. 

célok 2.  Az érdeklődést felkelteni népünk hagyományai, népszokásai, 

  tárgyi örökségei iránt.  

    

   

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. A tanuló ismerjen néhány magyarországi hagyományt és Kommunikáció: 

 népszokást.  anyanyelv, 

2. A tanuló ismerje fel a székely festékes szőnyeget és motívumait. beszédfejlesztés; 

3. A tanuló ismerje a mintaelemeket: virág, hal, grádics, fésűfog. olvasás-írás 

Ismeretek  Számolás-mérés: 

1. Esztétika, néprajz  térbeli és időbeli 

2. Népi szövés a Kárpát-medencében tájékozódás; 

3. Népi hagyományok   

   Etika: egyén, 

Tevékenység  közösség, társadalom; 

1. Szakmai kirándulások, múzeumlátogatások a népi kultúra az ítélőképesség, az 

 tükrében.  erkölcsi- és esztétikai 

 

„Szőttes gyűjtemény”, motívumok megismerése, csoportosítása.érzék fejlesztése 

 

Térkép használata. 

 

„Népi szőttesek”- könyv, videofilm nézése, a látottak megbeszélése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ „Művészet és mesterség”- díszítés és hagyomány. 
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fogalmak kézművesség, iparművészet, 

 Magyarország ünnepi hagyományai, népszokásai, jellemző 

 évfordulói. 
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Ünnepekkel kapcsolatos tárgykultúra. Motívumok. 

 

Népcsoportok jellemző díszítő elemei. 

 

Moldvai csángó, széki, palóc, sárközi, mezőségi, kalotaszegi, sokác szőttesek, szőttes motívumok. 

 

Hagyományőrzés 

 

 

 

Tematikai egység 6. Szakmai gyakorlat Órakeret: 404 

   

Előzetes tudás Színek, téri irányok, a szövéshez szükséges alapanyagok, eszközök 

 ismerete és adekvát használata.  

 Kulturált, társakat nem zavaró viselkedési szokások. Szóbeli 

 utasítások megértése, követése.  

  

Tantárgyi fejlesztési Esztétikus, mutatós szövött használati tárgyakat készíteni minél 

célok nagyobb önállósággal.  

   

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

  

Fejlesztési feladat  

1. Legyen képes a tanuló az alapanyagok kiválasztására: szín, Kommunikáció: 

 mennyiség, minőség szerint. anyanyelv, 

2. Ismerje a láncfonalat és a vetülékfonalat, kötésmódokat, szedettes beszédfejlesztés; 

 technikát. olvasás-írás 

3. Legyen képes a tevékenységnek megfelelő eszközöket  

 kiválasztani. Számolás-mérés: 

4. Segítséggel tudja a munkát, munkadarabot elkezdeni és térbeli és időbeli 

 eldolgozni. tájékozódás; 
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5. Ismerje fel a hibákat és legyen képes azokat javítani vagy a  

 javításhoz segítséget kérni. Etika: egyén, 

6. A munkadarabok készítése során legyen képes egyszerű minták közösség, társadalom 

 alkalmazására és harmonikus színhasználatra, valamint egyéni  

 ötleteinek megvalósításra. Osztályfőnöki óra: 

7. Fokozódó önállósággal képessé válni a kitartó munkavégzésre. felkészülés a felnőtt 
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8.  Egyéni képességekhez mérten segítséggel az alábbi életre 

 

tevékenységeket végezni: 

 

2 szállal sodorni, 3 szállal fonni, 

 

két szállal (zsinórt, hajpántot készíteni) és hét szállal (öv), körmönfonni, 

 

zsinórt készíteni szarvacskával, 

 

szőni szádfán, szalagot szőni, 

 

karmantyúbabát készíteni, 

 

egyenletes spontán szövést gyakorolni váltós kis kereten, 

 

széleket helyesen eldolgozni, 

 

egyszerű csíkritmusú használati tárgyakat szőni és mintázni. 

 

 

Ismeretek 

 

A fonás és a szövés alapanyagai 

 

A fonás műveletei és eszközei 

 

A szövés előkészítő műveletei 

 

A kézi szövés műveletei 

 

Vetülék nélküli szövés 

 

Szövés egyszerű eszközökkel 
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Szövés vakkereten 

 

Terítő, futó, tarisznya, párna szövése 

 

Geometrikus minták kialakítása különböző kötésmódokkal 

 

Szőnyegszövés egyszerű csíkmintával 

 

Szövőszékek, szövő eszközök karbantartása 

 

 

Tevékenység 

 

Alapanyagok kiválasztása. 

 

Szükséges fonalmennyiség kiszámítása. 

 

A fonás előkészítése - elrendezése. Sodrás, fonás: körmönfonás, kötélsodrás. 

 

Zsinórkészítés szarvacskával, macskafarok fán. 

 

Szövés széklábán, szádfán, karmantyún 

 

 

 

A felvetés és a csomózási technikák gyakorlása. 

 

Színek meghatározása, mintaterv készítése. 

 

Szövés helyes elkezdése, előszövés. 

 

Egyenletes, spontán szövés, tömörítés, feszítés, váltás kis kereten. 

 

Szövés alapkötése. 
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Vetülék felületű szövés. 

 

Szövés vászonkötéssel. 

 

Szövés befejezésének megismerése - szélek eldolgozása, szövés levágása, eldolgozása csomózással, 

szélek összevarrása, zsinórkészítés 

 

Szövés, kapuvonal helyes tartásával. 

 

Szövés 2 színnel, 2 vetélővel. 

 

Lánc és vetülékfonalak előkészítése, kiválasztása, felvetés segítséggel. 

 

Kötésmódok bemutatása: likatos (torontáli), egy szálon forduló, két szál közti (svéd). 

 

Minták, csíkritmusok alkalmazása. 

 

Szövött tárgyak készítése (pl.: telefontok, papírzsebkendő tartó, terítő, párna, szőnyeg) 

 

Balesetvédelmi oktatás 

 

Kulcsfogalmak/ fonás, sodrás, körmönfonás, folyton folyvást szedés 

 

fogalmak felvetőszál, kezdő és végszálak, behúzás, láncfonal, vetülékfonal csomófajták: kettős 

csomó, halászcsomó, takácscsomó 

 

szövés közben használt eszközök: leverő villa, vetélő, vetőfa A szövés befejező műveletei. 

 

Felvető befejezése: makramé, fonás, sodrás. 

 

alapkötések: vászon, sávoly, atlasz, szedettes, „borzas” szövése. likatos, egyszálon fordulós technikák 

 

Szőnyeghibák, szőnyegek kezelése, karbantartása. 
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TEXTIL- ÉS FONALMENTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

Célok 

 

A tanulók részére a textil- és fonalmentő tevékenységek bemutatása, megtanítása, gyakorlása, a szük-

séges készségek elsajátítása és önálló - részben önálló alkalmazása. 

 

Olyan szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a kész-

ségfejlesztő kerettanterv munkaterületének megfelelő munkatevékenységeket, munkaköröket. 

 

 

Feladatok 

 

A textil- és fonalmentés során az alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a gépek rendeltetéssze-

rű használatának elsajátítása, egyszerű használati tárgyak elkészítése, munkahelyi szokások kialakítá-

sa. 

 

Textilek bontásával és feldolgozásával kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, kellékek és eszközök 

kiválasztása, a feldolgozás során felmerülő problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások elsajátí-

tása. 

 

Textilmentés során felhasznált eszközök hatékony használata, fonalak és anyagok fajtáinak megismeré-

se, körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használata, szelektív hulladékgyűjtés alapjainak 

elsajátítása. 

 

Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a textíliáknál tanult 

előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének megtanulása. 

 

A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás és egyszerűbb 

munkadarabok készítése segítséggel. 

 

Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény kialakítása, textíliák 

hasznosításának újragondolása. 

 

Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során. 

 

Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi munkatevékenységekben: 
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A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

 

Az erkölcsi nevelés: A textil és fonalmentő műhelyben elvárt magatartásformák, a szükséges viselkedési 

szokások és szabályok elsajátítása. Hatékony munkavégzés a társakkal, pedagógussal, szakoktatóval. 

 

 

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Megismerik nemzeti kultúránk értékeit, hagyományait, a szövés és 

fonás tárgyi örökségeit. A népi motívumok megjelennek az általuk készített munkadarabokban. 

 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése a gya-

korlati textil és fonalmentő tevékenységeken keresztül. A képességek szélesebb körű megismerése, a 

reális énkép kialakítása. 

 

A társakkal való együttműködés elvárható szinten legyen jelen a mindennapi munkavégzésükben. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: A mindennapi élethez alapvetően nélkülözhetetlen a munkavédelmi, 

egészségvédelmi ismeretek és szokások elsajátítása mellett a testi fejlettség és ellenálló képesség k i-

alakítása és fenntartása is. Fontos, hogy kialakuljanak bennük az egészséges életmódhoz tartozó higié-

niás szokások és a maguk szintjén vigyázzanak egészségükre. Törekedni kell a textil és fonalmentő 

tevékenységek kitartó folyamatos végzéséhez szükséges, helyes testtartásra, a megfelelő testi fejlettség 

(fizikai állóképesség) elérésére, fenntartására. Sajátítsák el a fiatalok az egészség megóvásához szük-

séges egészségügyi alapismereteket, az alapvető higiéniai szokásokkal együtt. Mindennapi életük és 

munkájuk során törekedjenek az egészséges és a tiszta, környezetszennyezéstől mentes életmód meg-

ismerésére, megtanulására és követésére. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A magatartást szabályozó viselkedésformák kialakítása és 

megszilárdítása a textil és fonalmentő tevékenységek végzése közben. Ismerjék meg a különböző élet-

helyzeteket, fokozatosan tudjanak megfelelni a fiatalok a rájuk váró (képességeikhez mért) feladatoknak. 

Úgy kell megismertetni velük helyzetüket, hogy lehetőleg elfogadják azt, és segítséggel képesek legye-

nek a velük sorsközösségben élő társaikkal megfelelően együtt élni és dolgozni. Tudják az emberi kap-

csolataikban az egyet nem értést kezelni, és kevésbé sérüljenek a vitákban. Forduljanak bizalommal 

szűkebb- és tágabb környezetükhöz, amennyiben segítségre van szükségük. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság: A képzés során a tanulók közvetlenül kapcsolódnak be környe-

zetük alakításába, értékeinek megőrzésébe és újjáalakításába, tapasztalatokat szereznek a környezetet 

megóvó szokásokról, lehetővé válik a környezetkímélő szemlélet és életvitel kialakítása, elsajátítása, pl.: 

mértékletes vegyszerhasználat, szelektív hulladékgyűjtés, 

 

maradék és hulladék anyagok felhasználása, tudatos vásárlás, anyagok, eszközök, energiaforrások ta-

karékos használata. A szépre és jóra való fogékonyság kialakítása és fejlesztése. Segítséggel tegye 

vonzóvá környezetét, ehhez hulladék anyagokat is tudjon felhasználni, tudjon dolgozni megfelelően elő-

készített helyszínen és munkaeszközökkel. 

 

Vegye észre, hogy a rend és tisztaság a szűkebb és tágabb környezetet széppé teszi. 

 

 

Pályaorientáció: A tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, a munka világában való hatékony részvé-

telét segítő gyakorlati ismeretek elsajátítása. 

 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tantárgy hozzájárul a pénzeszközök használatában való jártasság 

kialakításához, a takarékos anyagfelhasználáson keresztül a takarékosság kialakításához, bevétel és 

kiadások összefüggéseinek felismeréséhez, a pénz szükségszerű beosztásának megtanulásához. 

 

 

A tanulás tanítása: Az előzetes elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására késztetés az adott mun-

kafolyamatokban. 

 

 

A tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció: A készségfejlesztő kerettanterv segíti a társadalmi érintkezéshez szükséges 

kommunikációs formák elsajátítását, a gyakorlati tevékenységek során az ok-okozati összefüggések 

felismerését, fejlődik a beszédértés és beszédprodukció, bővül a szókincs. 
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Matematikai kompetencia: A tanuló a matematikai ismereteit, logikai gondolkodását a gyakorlatba 

ágyazva alkalmazza. Készségszintűvé válik a mértékegységek használata, bővülnek az ismeretek a 

pénzkezelés szabályairól, fejlődik a térbeli és időbeli, síkbeli tájékozódása, problémamegoldó képessé-

ge. 

 

 

Természettudományos és technikai kompetencia: A sokrétű textil-kelme és fonal feldolgozása során 

folytatott eszközhasználat segíti a tárgyak tulajdonságainak, működésének megismerését, folyamatok 

megértését, használatukban való jártasság kialakulását. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: Az önismeret mélyítése, a megfelelő viselkedési szokások kiala-

kítása segíti a társadalmi beilleszkedést. A tanuló képessé válik a családban betöltött szerepek és fel-

adatok felismerésére, a munkamegosztásban való produktív részvételre, igényeinek kifejezésére és 

megvalósítására, kötelességeinek elvégzésére, jogainak érvényesítésére. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanulók egyre magabiztosabbá válnak a min-

dennapi fonal és textilmentő tevékenységekben, a gyakorlati feladatok során mélyebb ön- és társ isme-

retre tesznek szert, ezáltal képessé válnak a munkamegosztásba történő hatékony bekapcsolódásra és 

munkavégzésre a megfelelő óvó-védő munkahelyeken. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A textil és fonalmentő munkák végzése során a 

tanulók felismerik a tisztaság és a rend fontosságát, az újrahasznosítás jelentőségét. Ízlésviláguk fejlő-

dik, a mindennapokba beépül a harmonikus környezet kialakítása iránti igény főként saját készítésű 

munkadarabjaikkal. 

 

 

Tárgyi feltételek, eszközigény 

 

 

A munkatevékenység végzése történhet a teljes képzési idő alatt az iskolai tanműhelyben, illetve a kép-

zési idő egy részében, gazdálkodó szervezetnél megfelelő személyi segítők biztosításával (pl. csoportos 

gyakorlat vagy egyénenként munkahelyi gyakorlat program során). 

 

A tárgyi feltételeknek biztosítaniuk kell a sajátos nevelési igény és az egyéni szükséglet kielégítését a 

megfelelő gyakorlatorientált, differenciált képzés lehetőségével. 

 

A tananyag elsajátításának feltétele a jól felszerelt gyakorlóhely. 
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A gyakorlati képzés helyszíne legyen világos, tágas, jól szellőztethető. Rendelkezzen megfelelő beren-

dezéssel: kényelmes székekkel, megfelelő méretű asztalokkal, kellő hellyel a munkavégzéshez, raktáro-

záshoz. 

 

A megfelelő felszereltség biztosításához alapvető a jó minőségű eszközök megléte. 

 

Kiemelten fontos a saját munkaeszköz szükségessége minden tanuló részére. Ez elengedhetetlen a 

munkafolyamatok tanulásához, gyakorlásához, figyelemmel arra, hogy sok esetben szükséges speciális 

eszköz alkalmazása is (pl. balkezeseknek). 

Lényeges a mérőeszközök, csomagolóeszközök és a raktározáshoz megfelelő, biztonságos terület ki-

alakítása, különösen tekintettel arra, hogy a feldolgozásra kerülő anyagok éghetőek. 

 

A tanórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha többször van módjuk fonalboltban, 

textiláruházban tanulmányi látogatásokon, műhelylátogatásokon részt venni. 

 

Az információhordozó- és szemléltetőanyagok használatához szükség van audiovizuális eszközökre 

(vetítővászon, írás-, mozgó- és diafilmvetítő, video lejátszó, tévé). Elhelyezésük módjával biztosítani kell 

egyszerű és gyors alkalmazhatóságukat. Ezért megfelelő méretű üveg- illetve zárt ajtós szekrényekben 

célszerű elhelyezni azokat. 

 

 

A szaktanterem felszerelési tárgyai: 

 

munkaasztalok, támlás székek 

 

nagyméretű falitábla 

 

nagyméretű mágnes tábla mágnes lapokkal 

 

digitális, interaktív tábla, DVD-, videó lejátszó, CD-s magnó 

 

polcok, polcrendszerek, szekrények 

 

 

Raktár felszerelési tárgyai: 

 

polcrendszer (félkész-, kész áruknak, segédanyagoknak, kellékeknek) 
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célnak megfelelő tároló rekeszek, dobozok, fiókok, kosarak 

 

létra 

 

 

Szemléltető anyagok: 

 

 

Anyaggyűjtemények: 

 

férfi,- női,- gyermek alsó és felső ruházat 

 

lakástextíliák 

 

gazdasági textíliák 

 

kötött és horgolt (hurkolásos technikával készített) textíliák 

 

kellékek 

 

 

Nyersanyaggyűjtemény: 

 

növényi eredetűek 

 

állati eredetűek 

 

3. vegyi szálak 

 

 

Fonál- és cérnagyűjtemény: 

 

szövő-, kötőipari fonalak, cérnák 

 

varrófonalak, varrócérnák 
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hímzőfonalak, hímző cérnák 

 

 

Falitáblák, diaképek, fotók, írásvetítő fólia ábrák: 

 

textilipari gépek egyszerűsített vázlatai 

 

gyártási eljárások folyamatábrái 

 

hangtechnikai- és képtovábbító eszközök /rádió, magnó/, projektorok 

 

 

Szabványok, szakkönyvek, szakfolyóiratok 

 

 

Munkavégzés eszközei, szerszámai: 

 

vágó szerszámok, élezők, vágó gép, körkés, kézimunka-, szabász-, bontó olló, bontó-tű 

 

varró szerszámok: varró-, kötő-, hímző-, subázó-, horgoló-, merkelő-, gombos-, biztosítótű 

 

simító- és gőzölő eszközök, vasaló állvány 

 

mosógép, mosó- és tisztító szer, fertőtlenítő, fehérítő, keményítő 

 

varrógép 

 

kötőgép 

 

kiegészítők és segédeszközök: tűbefűző, patent, húzózár, tépőzár, kapcsok, gombok, gyöngyök, damil, 

emlékeződrót, damil, válltömések, fémkarikák, gyermekjáték- és figurák kellékei (maci szemek, orrok), 

gumik, madzagok, szalagok, szegőpántok, zsinórok, tejszűrő papírmerevítő, vasalható közbélés, gyűszű, 

tűpárna, felvető fonal, szövő- kötő-horgoló fonalak, rongy csíkok textilből, tömőanyagok, textilfilc, ruha-

festék 
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rajzoló-, jelölő-, mérő eszközök: szabókréta, vonalzó, illanófilc, mérőszalag, sablon, mintaív 

 

tároló eszközök: zacskók, dobozok, címkék: műanyag, papír, üveg, fém, textil 

 

csomagoló anyagok 

 

fóliázó-, kézi nyomdai eszközök, címkék, ragasztó anyagok 

 

kisváltós, álló típusú szövőszék 

 

asztali, fekvő típusú szövőszék, szövőkeretek 

 

lábítós övszövő 

 

szalagszövő madzag 

 

kötélverő fonálsodráshoz 

 

vetélő, leverő villa 

 

szálfeszítő 

 

karmantyúk, tarisznyaszövő 

 

asztalra szerelhető szövőléc: szövő tüske, szövő léc, felfogató kar 

 

gáztűzhely, elektromos főzőlap 

 

természetes és vegyi festékek 

 

 

Védőeszközök, védő felszerelések:       

1. munkaköpeny       

2. pormaszk       

3. gyűszű       
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4. kártevők elleni védelem: molyirtó, penész gátló, fertőtlenítő       

5. poroltó készülék       

6. szociális helyiség: WC, mosdó, öltöző       

7. munka cipő       

8. sötétítő textília: reluxa, szalag függöny, redőny       

9. nagyító       

  A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv       

        

  Évfolyamok  11-12.   

         

  Heti órakeret  8     

         

  2 éves órakeret  576    

         

  Ebből kötött  518    

         

  Szabadon tervezhető órakeret  58    

         

  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret    

        

  Témakör / évfolyam 11-12.  11.  12. 

      

1. Anyagismeret/ fonalmentés 32  16  16 

      

2. Anyagismeret/ textilmentés 32  16  16 
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3. Eszközhasználat, baleset megelőzés    32  16  16  

                 

4. Fonalmentés menete        120  60  60  

                

5. Textilmentés menete       142  71  71  

           

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenységek (üzemlátogatás,  

24 

 

16 

 

8 

 

 

tanulmányi séta) 

          

              

               

7. Mérés, csomagolás, tárolás      16  8  8  

          

8. Textil és fonalmentés termékeinek mindennapi hasznosítása 72  40  32  

                

9. Ismétlés, rendszerezés       48  16  32  

             

 Szabadon tervezhető órakeret     58  29  29  

             

           

  

Tematikai egység 

   1. Anyagismeret/fonalmentés  Órakeret:   

           

32 óra 

  

              

       

 Előzetes tudás  1. A   megelőző   évfolyamokon   elsajátított   tudáselemek   és  

     kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.   

    2. Egyéni képességek szerinti anyagismeret,  biztonságos  

     eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás,  

     a társakat nem zavaró viselkedés.        

    3. Aktívan vegyen részt a tanuló a megismert munkafolyamatban.  

    4. A   kommunikációs   helyzetekben   tartsa   be   a   normákat,  

     illemszabályokat.         

    5. Legyen fogalma a környezetvédelemről.       

    6. Ismerjen néhány piktogramot.        



 

 

1893 

    7. Képességének megfelelő mértékben használja mérési ismereteit,  

     különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére.      

          

 Tantárgyi fejlesztési  1. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének,  

 célok   információszerző- és feldolgozó képességének fejlesztése.   

    2. A tanulásra, a munkavégzésre való motiváció erősítése.   

    3. A környezettudatos magatartás alakítása.       

    4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset  

     megelőzési magatartás kialakítása.        

    5. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása.  
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A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és viselkedés legfontosabb szabályainak 

elsajátíttatása. 

 

A környezettudatos magatartás, a gazdaságossági szemlélet alakítása. 

 

A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset megelőzési magatartás kialakítá-

sa. 

 

A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információszerző és -feldolgozó képességének fej-

lesztése. 

 

Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, formálódjon pozitív jövőképe saját lehe-

tőségeit illetően. 

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

       pontok 

       

Fejlesztési feladat      Kommunikáció: 

1. Bővüljön  a  tanuló  szakmai  szókincse,  tudása,  a  praktikus,  a beszédfejlesztés, 

 hétköznapi élet területén hasznosítható ismeretekkel.  nonverbális 

2. Szerezzen jártasságot a verbális és nonverbális információk 

 információszerzésben az elemi anyagismeret területén.  értelmezése 

 

A tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés során fejlődjenek motorikus készségei, tájékozódó képessé-

ge, esztétikai érzéke. 

 

A  tudatos  balesetmegelőzési  magatartás  kialakítása  érdekében 

 

 következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a Osztályfőnöki óra: 

 munka- és balesetvédelmi szabályok betartására.  Egészség-, munka- és 

5. Bővüljön  a  tanuló  szakmai  szókincse,  tudása,  a  praktikus,  a környezetvédelem, 

 hétköznapi élet területén hasznosítható ismeretekkel.  szervezetünk és 

6. Szerezzen jártasságot a verbális és nonverbális igényei, 

 információszerzésben az elemi anyagismeret területén.  munkavállalás, 
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7. A  tevékenységbe  ágyazott  ismeretszerzés  során  fejlődjenek környezetvédelem, 

 motorikus készségei, tájékozódó képessége, esztétikai érzéke. viselkedéskultúra 

 

A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében, következetesen, minden foglalkozá-

son fel kell hívni a figyelmet a kommunikáció: 

 

munka- és balesetvédelmi szabályok betartására. beszédfejlesztés, 

 

 

 

 

 nonverbális 

Ismeretek információk 

 

Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, értelmezése baleset- és tűzvédelmi 

előírásokat. 

 

Szerezzen ismereteket, és tapasztalatokat a különféle fonalakról és 

 

 fonalként felhasznált anyagokról, mivel az  anyag tulajdonságai  

 nagyban behatárolják a későbbi felhasználást. Számolás-mérés: 

3. Természetes eredetű fonalfajták mérési gyakorlatok, 

 a.  növényi eredetű (pamut, len) - térbeli tájékozódás, 

 b.  állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem). műveletek, mérések, 

4. Vegyi eredetű fonalfajták. mértékegységek 

5. A  fonal  készítésének  rövid  ismertetése  (pl.:  fonás,  eszközei,  

 történeti áttekintés, cérna készítése). Osztályfőnöki óra: 

6. A fonalak felhasználása: előkészület a felnőtt 

 a.  Textil készítése életre, lakóhelyismeret 

 

kézi és gépi előállítás (pl.: szőttesek, szőnyegek, ruhaanyagok) 

 

Kötött anyag készítése 

 

kézi és gépi előállítás (pl.: kötések, hurkolások stb.) 
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Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-baleset- és tűzvédelmi előírásokat. 

 

Ismerje a tanuló a különféle fonalakat és fonalként felhasznált anyagokat, mivel az anyag tulajdonságai 

nagyban behatárolják a későbbi felhasználást. 

 

 

Tevékenység 

 

Végezze el a tanuló a felhasználásra szánt alapanyagok válogatását megadott szempontok (szálvas-

tagság, szín, nagyság, rugalmasság, felhasználhatóság…) szerint. 

 

Végezzen csoportosítást, találjon összefüggést a fonalvastagság és a célszerű felhasználás között. 

 

Az   eltérő   módon   készült   darabok   bemutatása,   és   annak 

 

tudatosítása, hogy mind fonalból készültek, de más-más 

 

 

 

technikával és alapanyagból. 

 

Ajánlott a témakör feldolgozása során fonalakat, cérnákat árusító üzletbe tanulmányi séta szervezése, 

ahol mód van az anyagok változatosságának bemutatására. 

 

 

Kulcsfogalmak/ Rugalmasság, merevség, vastagság, állati- növényi eredetű, kötött – 

fogalmak hurkolt-, szövött kelmék, kézi- gépi elkészítés, szakíthatóság, festési 

 eljárások megmunkálhatóság függvényében (selyem, pamut, műszál) 

     

     

Tematikai egység 

 2. Anyagismeret/textilmentés  Órakeret: 

       

32 óra         

    

Előzetes tudás 1. A   megelőző   évfolyamokon   elsajátított   tudáselemek   és 
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  kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.  

 2. Aktívan vegyen részt a tanuló a megismert munkafolyamatban. A 

  kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, 

  illemszabályokat.      

 3. Legyen   fogalma   a   környezetvédelemről.   Ismerjen   néhány 

  piktogramot.       

 4. Képességének megfelelő mértékben használja mérési ismereteit, 

  különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére.   

        

Tantárgyi fejlesztési 1. Egyéni képességek szerinti anyagismeret,  biztonságos 

célok  eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 

  a társakat nem zavaró viselkedés.     

 2. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

 3. A  munkahelyi  beilleszkedés,  a  munkahelyi  együttműködés  és 

  viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.  

 4. A  környezettudatos  magatartás,  a  gazdaságossági  szemlélet 

  alakítása.        

 5. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset 

  megelőzési magatartás kialakítása.     

 6. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információ- 
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szerző és-feldolgozó képességének fejlesztése. 

 

Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, formálódjon pozitív jövőképe saját lehe-

tőségeit illetően. 

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

       pontok 

       

Fejlesztési feladat       

1. Bővüljön  a  tanuló  szakmai  szókincse,  tudása,  a  praktikus,  a Kommunikáció: 

 hétköznapi élet területén hasznosítható ismeretekkel.  beszédfejlesztés, 

2. A  tevékenységbe  ágyazott  ismeretszerzés  során  fejlődjenek nonverbális 

 motorikus  készségei,  tájékozódó  képessége,  esztétikai  érzéke, információk 

 kommunikációja.     értelmezése 

3. A  tudatos  balesetmegelőzési  magatartás  kialakítása  érdekében  

 következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a  

 munka- és balesetvédelmi szabályok betartására.  Számolás-mérés: 

4. Szerezzen jártasságot a verbális és nonverbális mérési gyakorlatok, 

 információszerzésben az elemi anyagismeret területén.  térbeli tájékozódás, 

       műveletek 

Ismeretek       

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, Osztályfőnöki óra: 

 baleset- és tűzvédelmi előírásokat.    A szakma 

2. A  munkavégzéshez  szükséges  alapvető  szakmai  ismeretek  a gyakorlásához 

 textilről.      szükséges munka- és 

 

Szerezzen a munkavégzéshez szükséges alapvető ismereteket, és tűzvédelmi-, valamint tapasztalato-

kat a különféle textil anyagokról, mivel az anyag biztonságtechnikai 

 

 tulajdonságai nagyban behatárolják a későbbi felhasználást. előírások 

4. Természetes eredetű fonalfajták  

 a.  növényi eredetű (pamut, len) Osztályfőnöki óra: 

 b.  állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem) egészség-, munka- és 
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5. Vegyi eredetű fonalfajták. környezetvédelem, 

6. A fonal tulajdonságai: szervezetünk és 

 a.  Az elkészítés módja (szövés, kötés, hurkolás) igényei, 

 

 

 

A színezés technikája (fehérítés, fonal színezése, kész lakóhelyismeret szövet színezése, minta nyo-

mása, filmnyomás, hő 

 

 nyomás - stb.) Számolás-mérés: 

c. A kikészítés fajtái (mosás, avatás, kreppelés stb.) mérési gyakorlatok, 

d. A    textil    felhasználásának    területei    (lakástextil, térbeli tájékozódás, 

 fehérnemű, ruhanemű, gazdasági textíliák) műveletek, mérések, 

 

Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, mértékegységek baleset- és tűzvé-

delmi előírásokat. 

 

A textilszínezés színezés technikája (fehérítés, fonal színezése, kész szövet színezése, minta nyomá-

sa, filmnyomás, hőnyomás). 

 

A kikészítés fajtái (mosás, avatás, kreppelés). 

 

A textil felhasználásának területei: lakástextil, fehérnemű, ruhanemű, gazdasági textíliák. 

 

Néhány, a mindennapokban gyakran használt szálasanyag megkülönböztetése, megnevezése, tulaj-

donságai, felhasználása 

 

textilminták alapján: 

 

Krepp: (vékony, hullámos felületű, egyszínű vagy nyomott mintás) ágynemű, fehérnemű, gyerekruha 

alapanyag. 

 

Flanel: (vastagabb, laza kötésű, puha szövet, mindkét oldalán bolyhozott) hálóruha, ing alapanyag. 

 

Karton: (közepes vastagságú anyag, vászonkötésű) blúz, ing, nyári ruha, kötény anyaga. 

 

Kordbársony:   (különböző   szélességű   csíkozott)   nadrág, 



 

 

1900 

 

szoknya, dzseki, gyerekruha anyaga. 

 

Pamutvászon: (vastagabb, vékonyabb vászonkötésű) munkaruha, lakástextil alapanyaga. 

 

Gyapjúszövet: (eltérő vastagságú, kellemes tapintású) női ruha, kosztüm, férfiöltöny, kabát alapanyaga 

 

Selyemszövet: (szép fényű, kellemes, puha) blúz, női ruha, sál 

 

anyaga. 

 

 

Tevékenység 

 

1. Végezze el a tanuló a felhasználásra szánt alapanyag válogatását 

 

 

 

több szempont szerint (alapanyag, szín, későbbi felhasználása). 

 

A differenciált feladatmegoldásokra jó lehetőséget biztosít a kellékek válogatása, csoportosítása. 

 

A válogatás több szempontú lehet (pl. szín, forma, méret, anyag szerint csomagolva, felcímkézve tárol-

hatók újbóli felhasználásig). 

 

Kellő anyagismerettel rendelkezve a környezetében fellelhető textilek elemzése is megtörténhet. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az eltérő anyagok eltérő tulajdonságai miatt, meghatározott területen és 

összetételben lehet egy időben használni őket. 

 

Fontos az anyagismeret a későbbi hibák elkerülése érdekében (pl. színtartóság, mérettartósság, ko-

pásállóság figyelembe vétele). 

 

A témakör feldolgozása során mód nyílik a fonalak témakörében tanultak ismétlő rendszerezésére, 

mivel a szükséges ismeretanyag egy része megegyezik. 
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A munkát kiegészítő és segítő tevékenységek: 

 

Textilekből mintakollekció készítése színek, anyagfajták szerint. 

 

Az esztétikai érzék fejlesztését segítő szín- és formakompozíciók készítése. 

 

Ismerkedjen a tanuló az iparművészetben, divatban, lakáskultúrában használt anyagok változatos tulaj-

donságaival. 

 

Nézzen képes magazinokat, albumokat, katalógusokat és válogasson adott szempontok szerint a látott 

képekből. 

 

 

Kulcsfogalmak/       Textilfajták,  rugalmasság,  merevség,  vastagság,  állati-  növényi fogalmak              

eredetű,  kötött  –  hurkolt-  szövött  kelmék,  kézi-  gépi  elkészítés, szálirány, vágási szél, festési eljá-

rások, kopásállóság, szakíthatóság, 

 

mérettartósság, megmunkálhatóság kellékek. 

 

 

 

Tematikai egység 3. Eszközhasználat, baleset megelőzés Órakeret 

   

 

 

     32 óra  

    

Előzetes tudás 1. A munkatevékenység során használatba kerülő eszközök ismerete, 

  funkciójuk, biztonságos és célirányos alkalmazásuk.  

 2. A munkahely balesetvédelmi ismeretei, anyag és eszköz okozta 

  balesetveszélyről elsajátított tudás, gyakorlati teendők 

  alkalmazása baleset esetén.    

   

Tantárgyi fejlesztési 1. A   munkaterem   (munkahely)   rendjének   betartása.   Helyes 

célok  viselkedési szokások elsajátítása.    

 2. Biztonságos  közlekedés  kialakítása  a  munkaterem  eszközei, 
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  felszerelései között.     

 3. A  rábízott  eszközök,  anyagok  rendeltetésszerű,  balesetmentes 

  használata. Balesetvédelmi ismeretek automatizálása.  

 4. Egyszerű elsősegély- nyújtási tevékenység elsajátítása.  

       

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

     pontok 

     

Fejlesztési feladat     

1. Követelmény  a  megbízható  szerszám-  és  eszköz  használat,  a Számolás- mérés: 

 tisztaság  és  az  eszközök  megfelelő  karbantartása,  a  pontos mérési gyakorlatok 

 anyagismeret, a munkafázisok sorrendjének egymásutánisága és  

 betartása.     

2. Szükséges  a  folyamatos  gyakorlás  a  műveletek  balesetmentes Környezet és 

 algoritmizálásának elsajátításához.  egészségvédelem 

Ismeretek    Életvitel és egészséges 

1. Megismertetni  a  szakma  gyakorlásához  szükséges  munka-  és életmódra nevelés 

 tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokat.  

 Munkavédelmi szabályok.    

2. Felismerni a munkavégzés közben előforduló veszélyforrásokat és  

 jelezni,  hogy  megtehetők  legyenek  az  elhárításhoz  szükséges  

 intézkedések. Kitartó, biztonságos munkát végezni.   

3. Alkalmazni a balesetvédelmi előírásokat.  Osztályfőnöki óra: 
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Az ismeretek elsajátítása érdekében elsősegélynyújtó bemutatók, Iskolai - és tájékoztató jellegű filmek, 

könyvek, figyelem felhívó plakátok, munkahelyi piktogramok, prospektusok megtekintése elengedhetet-

len. mentálhigiéné Szükséges a rendszeres gyakorlás feltételezett (vagy valódi) 

 

baleset esetén - a lehetőség adta helyzet felismerésének és alkalmazásának gyakorlati kivitelezése. 

 

A tudatos baleset- 

 

Tevékenység megelőzési magatartás 

 

A jó közérzet és hatékony munkavégzés feltételei az időközönként kialakítása érdekében beiktatott 

rövid mozgásos feladatok, gimnasztikai gyakorlatok következetesen 

 

vagy más, esetleg a szabadban végzett mozgásos tevékenységek.   minden gyakorlati 

 

Lényeges a derűs légkör megteremtése. Munka közben foglalkozás előtt, a zenehallgatással, a munka-

tevékenységhez kapcsolódó témákról munkafolyamat 

 

való  beszélgetéssel  oldhatjuk  a  feszültséget, kerülhetjük  el  a alkalmazása során fel 

balesetet (monotónia tűrés). kell hívni a figyelmet 

 

Tanulmányi séta a mentőállomásra, baleseti ambulanciára. Jó a munkavédelmi mentális közérzet bizto-

sítása az egyéni igények és az adott szabályok betartására. lehetőségek figyelembevételével. 

 

Nagy gondot kell fordítani a munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, eljárások tudatosítására, 

betartására. Ezt végezhetjük az oktatást megelőzően naponta, tantárgyi témakörök előtt és a gyakorlati 

munka folyamatában rendszeresen. A gépek biztonságos használatára tudatosan fel kell készíteni a 

tanulókat. Meg kell ismertetni őket a balesetveszély lehetőségeivel, a biztonságos munkavégzés feltét-

eleivel. Az eszközök használatánál figyelmeztetni kell őket, hogy saját és társai testi épségére különö-

sen figyelniük szükséges. A gépek egyszerű karbantartási munkáinál, általuk is végezhető javításoknál 

meg kell követelni a biztonságtechnikai szabályok betartását. A feladatok elvégzésének értékelésekor 

minden esetben ki kell térni a munka minőségi, mennyiségi teljesítménye mellett annak biztonságos 

elvégzésére is. 

 

Elsősegélynyújtás gyakorlása, kisebb sérülések esetén. 
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Kulcsfogalmak/ Szúró-vágó eszköz, karbantartás, pormaszk, érintésvédelem, poroltó, 

fogalmak elektromos eszköz, allergia, fonal-, textilvágó (körkés) hatása, pánik, 

 elsősegélynyújtás, fertőtlenítés, vérzéscsillapítás, nyomókötés, 

 fájdalomcsillapító szer, hívószám, sürgősség, ambulancia.  

      

      

Tematikai egység 

 

4. Fonalmentés menete 

 Órakeret 

   

120 óra       

    

Előzetes tudás 1. A   megelőző   évfolyamokon   elsajátított   tudáselemek   és 

  kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.  

 2. Tudjon   részt   venni   a   megismert   munkafolyamatban.   A 

  kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, 

  illemszabályokat.     

 3. Tanulja  meg  a  szocializált  viselkedést,  tartsa  szükségesnek  a 

  szabályok, normák betartását.     

 4. Legyen  fogalma  az  ember  környezetalakító  tevékenységéről,  a 

  környezetvédelemről.  Ismerje  a  piktogramok  alkalmazásának 

  jelentőségét.      

 5. Képességének  megfelelő  mértékben  tudja  használni  mérési 

  ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

   

Tantárgyi fejlesztési 1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

célok 2. A  munkahelyi  beilleszkedés,  a  munkahelyi  együttműködés  és 

  viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.  

 3. A környezettudatos magatartás alakítása.    

 4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset 

  megelőzési magatartás kialakítása.    

 5. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információ- 

  szerző és-feldolgozó képességének fejlesztése.   

 6. Fejlődjön  a  tanuló  önismerete,  ismerje  meg  saját  képességeit, 

  formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően.  

   



 

 

1905 

  

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

      pontok 

        

   

 

    



 

 

1906 

 

Fejlesztési feladat  

1. Sajátítsa  el  a  tanuló,  képességeinek  megfelelően  a  szakma  

 gyakorlati tevékenységeit. Osztályfőnöki óra: 

2. Tartsa   be   a   munkarend,   a   beilleszkedés,   a   munkahelyi előkészület  a  felnőtt 

 együttműködés alapszabályait. életre 

3. Takarékos,  gazdaságos  szemlélet  erősítése  (pl.  fonalgubanc  

 feltekerése a legkevesebb veszteséggel). Számolás-mérés: 

 

A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében mérési gyakorlatok, következetesen, 

minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a térbeli tájékozódás, 

 

munka- és balesetvédelmi szabályok betartására. műveletek, mérések, 

 

Az önellenőrzés fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása.  mértékegységek 

 

Legyen   képes   örömmel,   aktívan,   és   kitartóan   végezni   a 

 

tevékenységeket. Kommunikáció: 

 

Legyen képes a megtanult munkafolyamatokat egyre nagyobb beszédfejlesztés, önállósággal, a szük-

séges anyagok és eszközök célszerű nonverbális 

 

megválasztásával elvégezni. információk 

 

Munkáját folyamatában ellenőrizze, szükség szerint értelmezése segítséggel/önállóan javítsa. 

 

 

Ismeretek   

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka- Osztályfőnöki óra:  

 baleset- és tűzvédelmi előírásokat. Egészség-, munka- és 

2. Ismerje a tanuló a munkafázisokat és azok sorrendjét. Ismerje a környezetvédelem,  

 szükséges eszközöket és azok rendeltetésszerű használatát. szervezetünk és  

  igényei,  

Tevékenység munkavállalás,  



 

 

1907 

A   fonalak,   cérnák,   a   szövött-,   kötött-   és   hurkolt   kelmék viselkedéskultúra.  

feldolgozhatóságának főbb műveletei:   

1. válogatás:  a  felhasználásra  szánt  alapanyag  válogatása  több Környezet és 

 szempont  alapján  (szín,  minőség,  alapanyag  összetétele…)  az egészségvédelem:  

 adott lehetőségeknek megfelelően egészség-,  munka-  és 

2. bontás: kötött termékek bontása, kellékek eltávolítása (gombok, környezetvédelem,  

 kapcsok,   húzózárak,   zsebek,   válltömések,   tépőzárak,   bélés szervezetünk és 

    

 

 

  



 

 

1908 

 

lefejtése), kézzel kötött termékek fejtése, géppel kötött termékek igényei, 

 

bontása, a bontás megkezdése (a megfelelő hely megkeresése) munkavállalás, 

 

gombolyítás: az adott hosszúságot meghaladó fonal szálakat viselkedéskultúra segédeszközre vagy 

kézfejre tekeri, az előre meghatározott fonalhosszúságnál rövidebb szálak gyűjtése külön történik, a 

 

szálakat, szükség szerint összecsomózva vagy csomózás nélkül kell gombolyítani 

 

 

Kulcsfogalmak/ válogatás, bontás, fejtés, gombolyítás, kellékek, eszközök (bontótű, 

fogalmak olló)        

         

         

Tematikai egység 

  

5. Textilmentés menete 

  Órakeret 

    

142 óra         

    

Előzetes tudás 1. A   megelőző   évfolyamokon   elsajátított   tudáselemek   és 

  kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma.  

 2. Tudjon   részt   venni   a   megismert   munkafolyamatban.   A 

  kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, 

  illemszabályokat.      

 3. Tanulja  meg  a  szocializált  viselkedést,  tartsa  szükségesnek  a 

  szabályok, normák betartását.     

 4. Legyen fogalma az ember környezet alakító tevékenységéről, a 

  környezetvédelemről.      

 5. Ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét.  

 6. Képességének  megfelelő  mértékben  tudja  használni  mérési 

  ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

   

Tantárgyi fejlesztési 1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

célok 2. A  munkahelyi  beilleszkedés,  a  munkahelyi  együttműködés  és 

  viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása.  
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 3. A környezettudatos magatartás alakítása.    

 4. A  munkavégzéssel  kapcsolatos  egészségvédelmi  szokások  és 

  tudatos baleset megelőzési magatartás kialakítása.   

 5. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, 
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információszerző és -feldolgozó képességének fejlesztése. 

 

Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, formálódjon pozitív jövőképe saját lehető-

ségeit illetően. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

 

pontok 

 

Fejlesztési feladat 

 

Sajátítsa el a tanuló, képességeinek megfelelően a szakma gyakorlati tevékenységeit. 

 

Tartsa   be   a   munkarend,   a   beilleszkedés,   a   munkahelyi Osztályfőnöki óra 

 

 együttműködés alapszabályait. előkészület a felnőtt 

3. Az önellenőrzés fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása. életre 

4. Takarékos, gazdaságos szemlélet erősítése Egészség-, munka- és 

5. A  tudatos  baleset-megelőzési  magatartás  kialakítása  érdekében környezetvédelem, 

 következetesen, minden foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a szervezetünk és 

 munka- és balesetvédelmi szabályok betartására. igényei, munkavállalás, 

  környezetvédelem, 

Ismeretek viselkedéskultúra 

 

Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat. 

 

Ismerje a munkafázisokat és azok sorrendjét. 

 

Ismerje  meg  minta  utáni  egyszerű  formájú  textilből  készíthető 

 

termékeknél a szabás, varrás, vasalás fogalmát, eszközeit tudja Számolás-mérés: mérési 

 

megnevezni, kiválasztani, és képességektől függően a folyamatát gyakorlatok: 



 

 

1911 

 

is tudja elvégezni. a minőségi követelményeknek megfelelően. térbeli tájékozódás, 

 

Ismerje fel, segítséggel nevezze meg textilminták segítségével a műveletek, mérések, ruhaiparban feldol-

gozásra kerülő textilméteráruk, kellékek, mértékegységek 

 

rövidáruk   fajtáit   nyersanyaguk,   szerkezetük,   felhasználási  

területük és kereskedelmi elnevezésük szerint. kommunikáció: 

5.  Ismerje meg a szakma gyakorlásához szükséges munka- és beszédfejlesztés, 

tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokat. verbális és nonverbális 

 információk értelmezése 

 

 

 

Tevékenység  

 Osztályfőnöki óra: 

1.  Válogatás: Egészség-, munka- és 

 

A munkában részt vevő tanulók irányítás mellett a környezetvédelem, felhasználásra szánt alapanyagok 

válogatását több szempont szervezetünk és igényei, 

 

alapján (szín, alapanyag), az adott lehetőségeknek munkavállalás, 

 

megfelelően végezzék el. környezetvédelem, 

 

A válogatást értelemszerűen az adott alapanyagok viselkedéskultúra tulajdonságai, és a felhasználás 

célja határozzák meg. 

 

Célszerű már a válogatás során figyelembe venni a majdan elvégzendő szükséges munkafolyamatokat is 

(pl.: gombokat le kell majd venni, bélést ki kell fejteni stb.). 

 

 

Bontás, a kellékek eltávolítása a textilről: 

 

a gombok, kapcsok, zárak lefejtése, levágása 
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a bélés kifejtése 

 

kellékek elkülönítése, válogatása 

 

A textil szétfejtése: 

 

bontás megkezdése, a megfelelő hely megkeresése 

 

az összevarrt anyag fejtése a varrás mentén 

 

a fejtés különböző módjának elsajátítása (pl. ollóval, célszerszámmal, szálkihúzással stb.) 

 

a fejtett anyag tisztítása a felesleges szálak eltávolításával, az anyag simítása, válogatása nagyság sze-

rint 

 

A textil darabolása a majdani felhasználás szerint 

 

Csík tépése rongyszőnyeg készítéséhez: 

 

a csík szélességének kimérése centiméterrel, vagy sablonnal 

 

az anyag bevágása a kimért helyen 

 

az anyag repítése száliránynak megfelelően 

 

amennyiben az anyag nem téphető, a megfelelő szélesség kimérése és bejelölése után elvágása ollóval 

 

az azonos anyagú és szélességű, színű csíkok összeöltése megfelelő színű fonallal és a kapott csík fe l-

tekerése orsóra 

 

 

 

az így előkészített textilcsíkok mérés és csomagolás után kerülnek felhasználásra. 

 

A textil egyenesre vágása bomlást gátló ollóval változatos célú felhasználásra: 
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foltvarrás alapanyagainak előkészítése céljából (Patchwork): ebben az esetben kiemelkedően fontos a 

megfelelő, válogatott méretek szerinti gyűjtés, csomagolás és tárolás; a feldarabolt anyagok csoportosítá-

sa lehetőséget nyújt a tanult ismeretek önálló alkalmazására 

 

falvédő textilkép, apró áruk készítéséhez alkalmas alapanyagok előkészítése: a gondosan feldarabolt 

anyagok megfelelő válogatás és csomagolás után kerülnek későbbi felhasználásra. 

 

Kulcsfogalmak/ Szabás, darabolás, bontás, fejtés, varrás, csomózás, hurkolás, foltvarrás, 

fogalmak mérés, szálirány   

      

      

 

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenység 

 Órakeret  

Tematikai egység 

 

24 óra 

 

/üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás/ 

  

    

      

Előzetes tudás 1. A textil és fonal alapanyagainak ismerete.   

 2. Elkészítésük,   feldolgozásuk   módja,   tulajdonságaik,   fajtájuk  

  elnevezés  szerint,  színviláguk  a  megmunkálhatóság  tükrében,  

  felhasználási területeik.   

    

Tantárgyi fejlesztési 1. A textil és fonal ismerete, textilből és fonalból készített ruházati  

célok  és  használati  darabok  újra  felhasználhatóságának  megismerése,  

  ismételt értékteremtő voltuk felismertetése.   

 2. Esztétikai  érzékük  fejlesztése  és  a  szociális  alkalmazkodás  

  elsajátítása az ismeretszerzés alatt. Nemzeti identitás erősítése a  

  néphagyományokkal való találkozás által.   

     

   

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási  

    pontok  

      

  

 

   



 

 

1914 

 

Fejlesztési feladat  

1. Ismerkedjen meg az iparművészetben, divatban, lakáskultúrában,  

 népművészetben használt anyagok változatos tulajdonságaival. Osztályfőnöki óra: 

2. A  textil  és  fonalmentéssel  kapcsolatos  ismereteit  bővítse  a Felkészülés a felnőtt 

 gyakorlati tapasztalatszerzéssel az újrahasznosítás érdekében. létre-otthon, 

  lakberendezés, 

Ismeretek munkabér beosztása, 

Tájékozódjon  magazinok,  katalógusok,  albumok  segítségével  is  a vásárlás 

szakma   elsajátításához   nélkülözhetetlen   ismeretek   megszerzése  

érdekében. Környezet és 

  egészségvédelem: 

Tevékenység Életvitel és egészséges 

A szakórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha életmódra nevelés 

többször  van  módjuk  fonalboltban,  textil-  és  ruhanemű  boltban,  

használtruha  kereskedésekben  (turkálókban),  rövidáru  üzletekben, Kommunikáció: 

ruhaüzletekben,  varrodában,  butikokban  tanulmányi  látogatások olvasás 

keretében gyakorlati tapasztalataikat bővíteni, közvetlen kapcsolatba  

kerülni a munkatevékenységük alapanyagaival.  

Ajánlott a helyi és környékbeli lehetőségek figyelembe vétele: Számolás- mérés: 

1. tájházak megtekintése mérési gyakorlatok, 

2. szövő műhelyek látogatása mértékegységek, 

3. népművészeti egyesületek és központok megtekintése tervezés, kalkuláció 

 

művelődési házak kézműves foglalkozásain, kiállításain való részvétel 

 

múzeumok látogatása /Néprajzi Múzeum, Népművészeti és képzőművészeti tárlatok, kiállítások/ 

 

ruhagyűjtő konténer felkutatása, működésének, funkciójának megismerése 

 

helyi kulturális központok programjain, kiállításain való megjelenés 

 

értelmi fogyatékosok nappali ellátó otthonai, napközi otthonai, és azok tevékenységeinek, foglalkozása-

inak megtekintése. 



 

 

1915 

 

 

Kulcsfogalmak/ tapasztalatcsere,  tanulmányi  kirándulás,  tájház,  kiállítás,  konténer, 

fogalmak turkáló,  útiterv,  hasznosítás,  néphagyomány,  divat,  lakáskultúra, 

 iparművészet     

      

      

Tematikai egység 7. Mérés, csomagolás, tárolás 

 Órakeret 

 

16 óra      

   

Előzetes tudás Az újra hasznosításra kerülő textil és fonaltermékek, ruha kiegészítők 

 és más kapcsolódó termékek ismerete.   

  

Tantárgyi fejlesztési 1.  A témaegység célja, hogy a tanulókat differenciáltan készítse fel 

célok az   iskolai   tanulmányok   befejezése   utáni   munkavégzésre, 

 lehetőséget  nyújtva  számukra,  hogy  védőmunkahelyen  és  ép 

 emberek között, a nyílt munkaerőpiacon (egyéni megsegítéssel), 

 felnőttként munkát vállaljanak.    

 2.  A  textil  és  fonalmentésből  nyert  anyagok  mérése,  szakszerű 

 tárolása.     

 3.  Újrahasznosítás   után   a   kész   termékek   csomagolása   a 

 környezetvédelmi és balesetvédelmi szempontok 

 figyelembevételével.     

 4.  Raktárrend kialakítása adott szempontok szerint. 

    

   

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

     pontok 

      

Fejlesztési feladat      

1.  A  munkafolyamatok  végzése  módot  ad  az  esztétikai  érzék  és   

fantázia   fejlesztésére   is,   amennyiben   a   termékek   későbbi Erkölcstan: 

felhasználási lehetőségei szóba kerülnek.   - alkalmazkodási 
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2.  Képessé   kell   tenni   a   tanulókat   a   munkafegyelem   és   a képesség, 

munkavégzés alapvető szabályainak és az alapvető munkavédelmi interperszonális 

és balesetmegelőző szabályok betartására.   kapcsolatok 

3.  Legyenek  képesek  az  adott  feladat  szerinti  tevékenységeket fenntartása 

algoritmizálva elvégezni.     

4.  Az utasításnak megfelelő helyen és módon tudják az elkészült Kommunikáció: 
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termékeket tárolni és értékesítéshez, ajándékozáshoz előkészíteni. utasítás megértése, 

5.  Legyenek   képesek   az   adott   helyen   használt   egyszerűbb szakmai nyelv 

eszközöket megfelelően használni. alkalmazása, 

 

Vegyék figyelembe az anyagok tulajdonságait (nagyság, súly, segítségkérés merevség) az esztétikus 

és hibátlan csomagolás érdekében. 

 

Környezet és 

 

Ismeretek egészségvédelem: 

 

Ismerje meg a különféle csomagoló és tároló anyagokat, legyen Életvitel és egészséges képes az adott 

feladatnak megfelelőt kiválasztani és felhasználni. életmódra nevelés 

 

Ismerje és tudja csoportosítani a félkész- és kész termékeket, azokat megfelelően válogatni, csomagol-

ni. 

 

Ismerje a csomagolás szempontjait és tudja előkészíteni a terméket a csomagoláshoz. 

 

 

Tevékenység Számolás-mérés: 

1.  Mérés mérési gyakorlatok, 

 

A kellő súlyt elérő fonalgombolyag végét rögzíteni kell. Igény súly- és 

 

szerint a súlyt és a termék nevét feltüntetve célszerű csomagolni hosszúságmérés az elkészült munkát 

tárolásra és raktározásra előkészítve. 

 

Legmegfelelőbb  méretbeli  megállapodás  szerint  válogatni  a 

 

fonalakat,  textíliákat,  kelméket,  félkész-  és  kész  termékeket, Környezet és 

 

megkönnyítve a célszerű felhasználásukat. egészségvédelem: 

2.  Csoportosítás: egészséges életmód 

a. Tároló dobozokban, címkézéssel ellátva: szabályainak betartása, 



 

 

1918 

b. a  munka  során  lefejtett  kellékek  tárolására,  válogatására balesetmentes 

(gombok,  húzózárak,  kötöző  anyagok,  tépőzárak,  patentok, környezet kialakítása a 

tömőanyagok, válltömések, bélésanyagok), munkaterületen, 

c. célszerszámok, ollók, ragasztó anyagok, csomagolási anyagok, környezet szennyezés 

mérést szolgáló eszközök (mérleg, mérőszalag), sablonok, megelőzése az 

d. egyéb kiegészítő anyagok. újrahasznosítás által 

 

Csomagolás: a munka során összegyűlt kellékek (nem textilanyagok), a gondosan feldarabolt anyagok, 

kész termékek, 

 

ajándéktárgyak,  lakástextíliák,  dekorációs  anyagok  megfelelő Osztályfőnöki óra: 

 

 

 

válogatása, csomagolás, címkézés, esetleges kezelési utasítás után tűzvédelmi, 

 

kerülnek a későbbi felhasználóhoz. (Textil KRESZ). munkavédelmi, baleset 

 

Tárolás: a raktározáshoz szükséges anyagok, eszközök, kellékek, megelőzési ismeretek termékek el-

helyezése, azok megfelelő körülményeinek. 

 

Foltvarrás alapanyaga céljából (Patchwork): 

 

megfelelő, válogatott méretek szerinti gyűjtés, csomagolás és tárolás, 

 

textilkép, falvédő készítéséhez alkalmas alapanyagok előkészítése. 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ mérés,   csoportosítás,   tárolás,   címkézés, válogatás,   csomagoló 

fogalmak anyagok, segédanyagok, foltvarrás  

     

     

Tematikai egység  8. Textil-és fonalmentés termékeinek  Órakeret 



 

 

1919 

 

mindennapi hasznosítása 

 

72 óra    

    

Előzetes tudás 1. A   megelőző   évfolyamokon   elsajátított   tudáselemek   és 

  kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma. 

 2. Textil-   és   fonalmentés   menetének   ismerete   és   gyakorlati 

  megvalósítása, kapcsolódó eszközei.  

 3. Kézi alapvarrások.  

 4. A  szakma  gyakorlásához  szükséges  munka-  és  tűzvédelmi, 

  valamint   biztonságtechnikai   előírások   (eszközök,   gépek, 

  segédanyagok használata).  

   

Tantárgyi fejlesztési 1. Különféle textilekből, kelmékből és fonalakból készített ruházati 

célok  és  használati  darabok  újra  felhasználhatóságának  megismerése, 

  ismételt értékteremtő voltuk felismertetése.  

 2. Tárgyalkotó képesség, fantázia, esztétikai érzék fejlesztése. 

 3. Az alkalmazkodó képesség fejlesztése, mely által képessé válik 

  arra,  hogy  huzamosabb  ideig  végezze  a  kijelölt  munkát,  a 

  szükséges öltözék és eszközök kiválasztásával. 

 4. Legyen képes utasításokat végrehajtani.  

     

  

 

  



 

 

1920 

 

Ismerje meg, hogy a munkának értéke van 

 

Törekedjen a képességei szerinti pontos munkavégzésre. 

 

Tudatosuljon benne, hogy az elkészített termékek, tárgyak a mindennapokban használatos cikkekként, 

ajándék- és lakásdekorációs célokra is felhasználhatók. 

 

 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

 

pontok 

 

Fejlesztési feladat 

 

1. A szakma elsajátításának próbaköre a tanult elméleti ismeretek Környezet és 

 

eredményes gyakorlati alkalmazása. egészségvédelem:Élet 

 

A képzés kezdeti szakaszán különösen, de mindvégig igen fontos vitel és egészséges a motiváltság 

érdekében, hogy a tanulók munkájának eredménye, életmódra neve-lés 

 

a kész munkadarab használhatósága nyilvánvaló legyen. Készítése Testnevelés: 

 

során sikerélményhez jussanak. kézügyesség és 

 

Tudatosuljon, hogy a kézimunkával készített termékek előállítása finommotorika munkaigényes és idő-

igényes folyamat, ami felértékeli az elkészült fejlesztés 

 

tárgyat. Környezet és 

4.  Váljon képessé különböző ruhadarabokhoz a megfelelő anyagot, egészségvédelem: 

kelléket   kiválasztani,   az   összedolgozhatóság,   kezelhetőség precizitás, pontosság, 

figyelembe vételével. esztétikai érzék 

 

Tudatosuljon benne munkavégzése során az a tény, hogy munkája fejlesztése, a tanulók környezetvé-

delmi célokat szolgál. Tevékenységük által a munkavégző 



 

 

1921 

 

feleslegesnek tűnő „hulladékból” hasznos termék készül. képessége 

6.  Ismerje  meg  az  egyszerűbb  női-  és  férfi  ruhadarabokat,  azok kibontakozhasson 

készítésének módját az alapanyag sajátosságainak  

figyelembevételével.    Számolás- mérés: 

 

A tanulók az alapvető textil- és fonalmentési technológiai mérési gyakorlatok. eljárásokat és a megmun-

kálási műveletek logikai sorrendjét 

 

megismerjék, és alkalmazzák azokat a különböző textíliák Kézügyesség, szín-, anyagminőségek, színek 

és összetevők szerinti szétválogatásnál, forma- és arányérzék, 

 

ruhabontásnál, textilhasításnál, összevarrás, fonalképzés, szemmérték fejlődése 

 

 

 

 

 gombolyítás, feldolgozás munkafázisainál. precizitás, pontosság 

8. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében esztétikai érzék 

 következetesen minden gyakorlati foglalkozás előtt, a végzendő fejlesztése 

 munkafolyamat végzése során fel kell hívni a figyelmet a mérési ismeretek, szín 

 munkavédelmi szabályok betartására. és forma ismeret. 

Ismeretek  

Anyagismeret (fonal és textil):  

1. Felmérni  a  javítások,  átalakítások  lehetőségeit  a  textilmentés  

 során rendelkezésre álló textíliák és kelmék közül az esztétikai és  

 gazdaságossági  szempontok  figyelembe  vételével,  és  azokat Osztályfőnöki óra: 

 lehetőség szerint önállóan elkészíteni. munkahelyi 

2. Tudatosítsuk a fiatalokban, hogy a segítségkérés és a feladatok balesetvédelmi 

 ellenőrzése  természetes  része  az  életnek,  ne  féljenek  jelezni szempontok 

 gondjaikat, miközben legyenek büszkék teljesítményükre. figyelembe vétele, 

 

Ismerje, és a gyakorlatban legyen képes használni a szabás és a csomagolás és tárolás varrás kézi 

eszközeit (olló, körkés, bontótű, gombostű, szabókréta, 

 



 

 

1922 

illanó filc). 

 

Ismerje fel, és ha képességei lehetővé teszik, irányítás és ellenőrzés mellett alkalmazza a tárgykészítés 

során a felsorolt (asztali szövő léc, szövő keretek, karmantyúk, övszövők, varrógép) eszközöket. 

 

Lehetőség szerint ismerje meg a varrógépek általános felépítését, a varráshoz használatos eszközök 

használatát, a gép működtetését és kezelését (minden esetben oktató segítsége és felügyelete mellett). 

 

Ismerje és tudja működtetni a vasaláshoz használt berendezéseket. 

 

Ismerje fel a textilműhelyben lévő gépek és eszközök rendellenes működését, tudjon segítséget kérni. 

 

Fantáziája és esztétikai érzéke segítségével próbálja kiválasztani a különböző típusú textíliákhoz a meg-

felelő kellékeket, közbéléseket, bélésanyagokat azokból új tárgyat előállítva. 

 

 

 

 

 

Tevékenység 

 

A textilmentés és fonalmentés során megismert kiegészítőket és kellékanyagokat sikeresen fel tudja 

használni egy új, hasznos tárgy elkészítésére (gombok, zipzár patent, tépőzár, válltömés, gumi, csipke). 

 

A technológia részműveleteit minden esetben a munkamódszert átadó közvetlen irányítása mellett be-

mutatás, betanítás után készíti el, figyelve a konkrét textília formai megoldásainak, alap- és kellékanya-

gainak, valamint a rendelkezésre álló eszközök (esetleges gépek) alkalmazásának lehetőségeire. 

 

A munkafolyamat bemutatása után egyénileg végezzék a tanulók a munkát. A tanár/szakoktató korrigálja 

az eszközhasználatot, tanácsadással segítsen, dicsérettel ösztönözzön, de az önálló munkavégzést 

biztosítsa. 

 

Eszközök segítségével rongyszövés: 

 

textil-és fonalgombolyagok felhasználása asztalra szerelt szövő lécen (tüskén) való szövésre 

 

álló és fekvő szövőszéken való feldolgozására (terítők, lábtörlők, falvédők stb.) 



 

 

1923 

 

szalagszövőn való fonalgombolyagok felhasználására (övek, szalagok, mobiltelefon tartók, könyvjelzők, 

zsebkendő tartók stb.) 

 

kötés, horgolás (kötőtűk és horgolótűk segítségével, egyedi technikákkal) 

 

Apróáruk készítése a mentett fonalak, textíliák felhasználásával: 

 

Egyszerű használati és lakberendezési cikkek, ajándéktárgyak textíliák és kelmék tárgyalkotással történő 

újrahasznosításával. 

 

E munkafolyamat végzése módot ad az esztétikai érzék és fantázia fejlesztésére is, amennyiben a ké-

sőbbi felhasználás lehetőségei szóba kerülnek. 

 

Varrás (kézi, gépi): 

 

egyszerű  szabásmintákat  a  mintaívekről  (lehetőség  szerint, 

 

egyéni képességeikhez mérten) tudjon kiszabni olló 

 

 

 

használatával, 

 

egyszerűbb textilkép elkészítése, 

 

babaruha varrása (textil, gomb, fonal és szalagok kombinálásával egyéni munkadarabok elkészítésére is 

alkalmat kell teremteni a tanulóknak), 

 

textildoboz, 

 

mobiltelefon tartó, 

 

bevásárló szatyor, 

 

zsebkendőtartó, 



 

 

1924 

 

patchwork tárgyak (párnák, kisterítők), 

 

portörlők, 

 

konyhai edényfogó kesztyűk, 

 

tornazsákok, tisztasági csomag zsákjai, 

 

gyermekjátékok, 

 

textil kitűzők (ékszerek, névtáblák, csoporthoz való tartozás jelzésére alkalmazhatóan), 

 

bábok (tantárgyi- és terápiás, iskolai fejlesztési célokra), 

 

Filc alapanyagú ajándéktárgyak, applikációs díszek. 

 

Makramé csomózás. 

 

 

Kulcsfogalmak/ bontás, szabásminta, kellékek, varrás, varrógép, környezetvédelem, 

fogalmak újrahasznosítás, kézimunka  

   

   

Tematikai egység 

9. Ismétlés, rendszerezés Órakeret 

 

48 óra   

   

Előzetes tudás Tanult, elsajátított ismeretek  

   

Tantárgyi fejlesztési Rendszerezés, önálló alkalmazás  

célok   

   

  



 

 

1925 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

  pontok 

   

 

 

 

Fejlesztési feladat 

 

1. A  tanulási  idő  során  fokozatosan  végezze  egyre  önállóbban  a 

 

munkát. Számolás- mérés: 

 

Legyen módja arra, hogy önállóan tervezze meg a munkadarabot, mérési gyakorlatok a munka fázisait, a 

munkavégzéshez szükséges eszközöket és időt. 

 

A gyakorlati kerettanterv elsajátítása során a munkafolyamatokat Osztályfőnöki óra: fokozatosan egyre 

önállóbban végezze a feladat megállapításától, munkavédelmi 

 

a szükséges eszközök és munkafolyamatok megtervezésén túl a ismeretek feladat megfelelő minőség-

ben és időben történő elvégzéséig. 

 

 Környezet és 

4.  Az  oktatási  intézményben  a  több-éves  fejlesztő  munka  során egészségvédelem: 

felszínre kell  hozni a fiatalok egyéni képességeit, az  esetleges életvitel és egészséges 

hiányok csökkentésére egyéni korrekció biztosításával. életmódra nevelés, 

 

A képzés során a gyakorlati kerettanterv gyakorlati célzott környezet-védelmi tevékenységeit tanári irá-

nyítással, jól begyakorolt rutinnal kell ismeretek, 

 

végezniük, ami később a biztonságos munkavégzésüket segíti. munkavédelmi 

 

A gyakorlati kerettanterv során nagy lehetőség és szükség is van ismeretek, iskolai- és az egyéni, helyi 

sajátosságok figyelembe vételére, és ennek munkahelyi tudatában kell a megfelelő, aktuálisan szüksé-

ges területre mentálhigiéné vonatkozó ismereteket aktualizálni és alkalmazni. 

 

 

Ismeretek 



 

 

1926 

 

A munkafolyamat állandó értékelése és a megfelelő segítségnyújtás kellően felkészít erre. 

 

A fiatalokban tanulmányaik során kialakulnak a társas együttélés alapvető szokásai, önkiszolgálási szint-

jük lehetővé teszi számukra a viszonylagos önállóságot. 

 

Az ismert hely és személyek megnyugtató hátteret jelentenek számukra ahhoz, hogy eleinte több, majd 

kevesebb segítséggel az iskolán kívüli színtereken is biztonságosan mozogjanak. 

 

 

Tevékenység 

 

1. A munkafázisok sorrendjének ismerete és betartása követelmény. 

 

 

 

Ehhez folyamatosan gyakorolni szükséges a műveleteket, az egyes munkafázisok pontos elvégzését. 

 

A jó közérzet és hatékony munkavégzés szükségessé teszi az időközönként beiktatott rövid mozgásos 

feladatokat, gimnasztikai gyakorlatokat vagy más esetleg a szabadban végzett mozgásos tevékenysé-

get. 

 

Jó hatású a munka közben halk zene hallgatása, beszélgetés a munkatevékenységhez kapcsolódó té-

mákról, derűs légkör biztosítása. 

 

A tanulási idő során fokozatosan egyre önállóbban dolgozzon. 

 

Legyen módja arra, hogy önállóan tervezze meg az elvégzendő munkát, annak fázisait, a munkavégzés-

hez szükséges eszközöket és időt. 

 

A munkafolyamat állandó értékelése és a megfelelő segítségnyújtás kellően felkészít erre. 

 

Az iskola fontos partnere a család, a szülő, aki megfogalmazza igényét és elvárásait az iskolával szem-

ben. Ez az igény minden esetben realitáson alapuljon. Ennek érdekében törekedjen az oktatási intéz-

mény és a pedagógus a harmonikus szülő – iskola – munkahely együttműködésre, a tanulók későbbi 

kiegyensúlyozott, megelégedett, tartalmas életéhez. 

 

Kulcsfogalmak/ munkadarab, anyagok, eszközök, balesetvédelem 



 

 

1927 

 

fogalmak 

 

 



 

 

1928 

UDVAROS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

Célok 

 

A tanulók sajátítsák el irányítással udvarok, parkok, útjainak gondozási, ápolási, karbantartási munkála-

tait. Készítse fel a fiatalokat arra, hogy egyéni megsegítéssel legyenek képesek felnőttként munkát vál-

lalni, a munkaerőpiacon segítséggel eredményesen helytállni. Segítse a tanulókat szocializációjukban, a 

munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátításában, a későbbi rehabilitáció, 

illetve védett munkahelyen történő 

 

munkavégzés képességének elősegítésében. A tanulók képessé váljanak elvégezni egyszerű, 

 

különösebb  elméleti  felkészültséget  nem  igénylő  udvarosi  munkafolyamatokat,  megfelelő 

 

irányítás mellett. 

 

 

Feladatok 

 

A mindennapi élethez alapvetően nélkülözhetetlen munka- és egészségvédelmi ismeretek, szokások 

elsajátítása mellett a testi fejlettség és ellenálló képesség kialakítása és fenntartása. 

 

Fontos, hogy kialakuljanak az egészséges életmódhoz tartozó higiéniás szokások. A fiatal képességei-

nek megfelelően vigyázzon egészségére, kerülje a káros szokások kialakulását. 

 

Legyen a tanuló igénye saját és közvetlen környezetének szép kialakítására. Segítséggel tegye vonzóvá 

környezetét, szívesen tartózkodjon a jó levegőn, szeresse a természetet, és tudjon dolgozni megfelelően 

előkészített szerszámokkal, eszközökkel. 

 

Ismerje meg és tartsa be a tanuló a munka- és egészségvédelemre vonatkozó szabályokat. 

 

Fokozottan szokjon hozzá a termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez, egyéni terhel-

hetőségüknek megfelelően. Alakuljon ki a tanuló önismerete annyira, hogy segítséggel képes legyen 

társaival megfelelően együtt dolgozni. 

 

Tudja emberi kapcsolataiban az egyet nem értést kezelni, és kevésbé sérüljön a vitákban. Legyen képes 

bizalommal fordulni szűkebb, és tágabb környezetéhez amennyiben segítségre van szüksége. 

 



 

 

1929 

A készségfejlesztő kerettanterv szerepe a fejlesztési területekben 

 

Pályaorientáció: Megismeri a fiatal azt a területet, ahol tevékenykedik, tud tájékozódni a munkaterületen. 

Képessé válik huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, a szükséges öltözék és eszközök kiválasztá-

sával. Tud utasításokat végrehajtani. Törekszik a kitartó, folyamatos munkavégzésre. Az udvarosi mun-

kák végzése biztosítja számára a teljesebb életet, a társadalomban és a termelőmunkában való részvé-

telt, elősegíti habilitációjukat, rehabilitációjukat. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése: Kialakulnak és megszilárdulnak a magatartást szabályozó 

viselkedésformák. A tanuló elsajátítja a másokkal való együttműködést a feladatok végzése során. 

 

 

Felelősségvállalás: A tanuló megismeri az eredmények eléréséhez szükséges rendszeresség, kitartás 

és pontosság fontosságát, munkájának elismerése által megéli személyes fontosságát. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés: Elsajátítja a fiatal az egészség megóvásához szükséges egészség-

ügyi alapismereteket, az alapvető higiéniai szokásokkal együtt. Mindennapi élete és munkája során tö-

rekszik az egészséges és a tiszta, környezetszennyezéstől mentes életmód megjelenítésére, megtanu-

lására és közvetítésére. 

 

Eszközigény: 

 

cirokseprű, 

 

vesszősöprű, 

 

lombseprű, 

 

ásó, 

 

gereblye, 

 

kapa, 

 

lapát, 

 

hólapát, 

 



 

 

1930 

szemétlapát, 

 

ültetőfa, 

 

sorkihúzó, 

 

metszőolló, 

 

fűnyíró, 

 

sövénynyíró, 

 

aprómagvető, 

 

szaporító láda, 

 

komposzt, 

 

fólia, fóliazsák 

 

 

A baleset-, munka- és környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmak (védőkesztyű, védőszemüveg, térd-

védő, munkaruha) 

 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

 

 

 

 

     Évfolyamok    11 – 12.   

               

     Heti órakeret     4    

               



 

 

1931 

     2 éves órakeret     288    

               

     Ebből kötött     260    

             

    Szabadon tervezhető órakeret  28    

            

  A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret       

              

    

Témakör / évfolyam 

   11- 

11. 

 

12.        

12. 

 

             

            

 1. Munka-, egészség- és balesetvédelem    16   8  8 

              

 2. Környezetvédelem      24   12  12 

            

 3. Anyag-eszközismeret    82   41  41 

             

 4. Éghajlati ismeretek     24   12  12 

             

 5. Talajtani ismeretek     68   34  34 

            

 6. Munkavállalói ismeretek    46   23  23 

            

 Szabadon tervezhető órakeret    28   14  14 

            

         

 

Tematikai egység 

  1. Munka-, egészség- és balesetvédelem  Órakeret:  

       

16 óra 

 

          

       

 Fejlesztési cél  Előírások,   veszélyhelyzetek ismerete,   megelőzésük. Tennivaló 

    baleset esetén.          



 

 

1932 

     

 Előzetes tudás  1. Kialakult óvatos magatartás a nem ismert tárgyakkal és gépekkel 

     kapcsolatban.          

    2.  Már   meglévő   ismeretek a   takarítási   munkafolyamatokkal 

     kapcsolatban.          

        

 Tantárgyi fejlesztési  1. Balesetvédelmi   szabályok megismertetése és betartása,   a 

 célok   balesetmentes   eszköz-   és   szerszámhasználat, a takarékos 

     anyaghasználat megtanítása.          

    2. A    munkaterület    használati    rendjének és szabályainak 

     megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő-, óvó 

               

     

 

         



 

 

1933 

 

előírások megismerése, fontosságuk felismertetése. 

 

Munkaruha, védőfelszerezések ismerete, használatának begyakorlása, a munka során alkalmazott 

vegyi anyagok ismerete, alkalmazási szabályainak betartása. 

 

Eszközök, gépek használatára vonatkozó biztonsági szabályok megismerése. 

 

A tanuló legyen tudatában a munkahelyi biztonság szükségességének, törekedjen a biztonságos, önál-

ló munkavégzésre, tartsa be a vonatkozó szabályokat, utasításokat. 

 

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

   pontok 

  

Fejlesztési feladat Kommunikáció: 

1. Tűz- és balesetvédelmi előírások megismerése. · szövegelemzés, 

2. Az elvárt viselkedés szabályozása.  szövegértelmezés 

3. Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, értesítendők Környezet és 

 körének megismerése. egészségvédelem: 

4. Baleseti sérülés ellátásának szimulálása, elsősegélyláda · egészséges 

 .tartalmának összeválogatása, alkalmazásának gyakorlása.  életmód 

5. Tűzvédelmi gyakorlat. Kommunikáció: 

6. Segélyhívások,   segítségkérés   helye,   szimulálása,   mentők,   

 tűzoltók, rendőrség, segélyvonal. · piktogramok 

7. Tájékozódás, térérzékelés fejlesztése.  értelmezése 

  · Osztályfőnöki 

Ismeretek  

óra: Felkészülés a    

1. Munkavégzéshez nélkülözhetetlen balesetvédelmi előírások  

felnőtt létre    

 ismerete.   

 

Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek. 

 



 

 

1934 

Veszélyes alapanyagok, energiaforrások. 

 

Tisztításhoz, takarításhoz használt vegyi anyagok alapvető 

 

.ismerete, hozzájuk kapcsolódó balesetvédelmi tudnivalók. 

 

A növényápolás, talajtechnológiai eljárások, komposztálás során 

 

 

 

 

szükséges egészségvédelmi gyakorlat elsajátítása. 

 

Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök. 

 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye, tartalma. 

 

Egészségvédelem a munkahelyen. 

 

Kulcsfogalmak/ munkavédelem, balesetvédelem, egészségvédelem, baleset, veszély, 

fogalmak elsősegély, mentőláda,  munka közben használt eszközök,  anyagok 

  neve, munkaruha, védőruha, használati utasítás, vegyszer, tisztítószer, 

  munkavédelmi eszközök   

     

     

 

Tematikai egység 

2. Környezetvédelem  Órakeret: 

   

24 óra     

   

Fejlesztési cél A   meglévő   ismeretek   több   szempontú rendszerezése,   azok 

  felhasználása az önálló munkavégzés folyamán.  

  

Előzetes tudás Átfogó  ismeretek  az  éghajlatról,  az  időjárásról,  növényekről, 

  állatokról, környezetvédelemről.   



 

 

1935 

  

Tantárgyi fejlesztési Takarékoskodás, környezettudatos életszemlélet kialakítása. 

célok    

     

    

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

    pontok 

   

Fejlesztési feladat  Kommunikáció: 

1. A megismert éghajlati, időjárási tényezők, jelenségek ismerete, a · szókincs, szóbeli 

 következmények tervezése.  és írásbeli 

2. A tanulmányok során megismert növények és állatok  szövegalkotás 

 tulajdonságainak és hasznosságának számbavétele. Környezet és 

3. A zöld környezet gondozására, megóvására irányuló felelősség egészségvédelem: 

 átérzése.    

4. A környezettudatos szemléletmód és gondolkozás kialakítása. · takarékosság 

5. A természet szépségének, célszerűségének megélése. · közösségi 

6. Szöveges és képi információk értelmezése.  érdekek 

     

  

 

  



 

 

1936 

 

 

Ismeretek 

 

Ökológiai alapismeretek. 

 

Környezetszennyezés. 

 

Környezeti ártalmak feltérképezése, környezetvédelem, környezetmegóvás. 

 

Háztartási hulladék. 

 

Szerves-, szervetlen anyagok, szelektív gyűjtés, komposztálás. 

 

Szennyezőanyagok, szennyezés megelőzés, szennyezésmentesítés. 

 

környezetvédele m, 

takarékosság 

 



 

 

1937 

 

Kulcsfogalmak/ Természetes   és   mesterséges   környezet,   civilizációs   ártalom, 

fogalmak környezetvédelem, ökoszemlélet, törzsfejlődés, mutáció, 

 környezetszennyezés, szerves-szervetlen  anyagok, szelektív 

 hulladékgyűjtés, komposztálás.      

     

     

Tematikai egység 

3. Anyag-eszközismeret   Órakeret: 

      

82 óra        

   

Fejlesztési cél A  környezet  technikai  és  köznapi  információi,  szimbólumai,  jelei 

 közötti   eligazodás   és   értelmezés   elsajátítása.   Környezetünk 

 átalakítása, munkafolyamatok, anyagok /anyagismeret/ és eszközök 

 /eszközhasználat/  segítségével.  A  tanulókat  körülvevő  technikai, 

 elektromos környezet megismerése és gyakorlati alkalmazása. 

  

Előzetes tudás A   mezőgazdaságban   használatos   eszközök,   munkafolyamatok. 

 Növények, élőlények életfeltételei és ezek nyomon követése.  

  

Tantárgyi fejlesztési Az eszközhasználat, anyagismeret és felhasználás összefüggéseinek 

célok megláttatásával  a  tanulók  gondolkodásának,  problémamegoldó-  és 

 kombinatív készségének folyamatos  fejlesztése. Szociális 

 érzékenyítés (rendszeresség, nyomon követés)  

     

    

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási 

       pontok 

         

 

 

 

 

 

Fejlesztési feladat 

 

Munkahelyi műhelyben 

helyes viselkedési sza-

bályok kialakítása. 

 

A szükséges általános 

elméleti elemekkel való 

összekapcsolása. 

 

Az egyszerűbb kéziszer-

számok, eszközök he-

lyes fogási, használati 

módjának gyakorlása. 

 

Szerszámok tisztántar-

tásának, szerszámok, 

anyagok tárolási szoká-

sainak betartása. 

 

Segítsék egymást a 

munka-végzés közben 

és fogadják el mások 

segítségét. Az egyes 

munkafolyamatokhoz 

használatos eszközöket 

jól tudják alkalmazni. 

 

Segítséggel legyenek 

képesek a naponta fel-

merülő problémáik meg-

oldására. 

 

Ismerjék a fertőtlenítő- 

és tisztítószereket, hatá-

sukat, tárolásuk megfe-

lelő módjait 

 

 

Ismeretek 

 



 

 

1938 

Az udvar, a szabad környezet berendezéseinek, eszközeinek, rendjének, 

tisztántartásának megismerése. 

 

Felhasznált technológiák, anyagok megismerése, megnevezése. 

 

Munkafolyamat menetének megismerése. 

 

A társadalmi, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges viselkedésformák 

elsajátítása. 

 

A komposztálás lehetősége és folyamata. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés 

 

Kéziszerszámok és balesetmentes használatuk. 

 

Tisztító- és fertőtlenítő szerek és alkalmazásuk. 

 

Környezet és egészség-

védelem: 

 

Szociális 

 

munkatevékenysé g 

 

Osztályfőnöki 

 

óra: 

 

Beilleszkedés, 

 

alkalmazkodás 

 

 

Etika: 

 

Egyén és közösség 

 

Környezetvédele m 

Egészségvédelem 

 

Balesetmegelőzés 



 

 

1939 

 

Kulcsfogalmak/ A feladatvégzésekkel kapcsolatos anyag- és eszközfogalmak fogalmak (cirokseprű, 

vesszősöprű, lombseprű, ásó, gereblye, kapa, lapát, 

 

hólapát, szemétlapát, ültetőfa, sorkihúzó, metszőolló, fűnyíró, sövénynyíró, aprómagvető, szaporító 

láda, komposzt, fólia, fóliazsák) 

 

A baleset-, munka-, környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmak 

 

(védőkesztyű, védőszemüveg, térdvédő, munkaruha) 

 

Tematikai egység 

 4. Éghajlati ismeretek   Órakeret: 

     

24 óra       

        

Fejlesztési cél A megismerő képesség, a kommunikációs képesség, 

 problémamegoldó gondolkodás, kauzális gondolkodás fejlesztése. A 

 tér-,  időbeli  tájékozódás  erősítése.  Ismeretek  az  életközösség 

 tagjairól.      

   

Előzetes tudás Átfogó ismeretek az éghajlati tényezőkről.  

   

Tantárgyi fejlesztési 1. Az időjárásnak a környezeti életközösségekre gyakorolt hatásának 

célok  felismerése.      

 2. A tanulmányok során megismert élőlények tulajdonságainak és 

  hasznosságának  számbavétele  a  különböző  éghajlati  viszonyok 

  között.      

 3. A természet szépségének, célszerűségének megélése.  

        

 

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

   pontok 

   

Fejlesztési feladat   

1. Az élő és élettelen összetevők csoportosítása. Környezet és 



 

 

1940 

2. A kölcsönös egymásrautaltság felismerése. egészségvédelem: 

3. Megfigyelések, egyszerű vizsgálatok terepen, kirándulások   

 alkalmával. · Környezetvédelem 

4. Filmek megtekintése, olvasmányok elemzése. · Takarékosság 

5. Érdekességek, példák gyűjtése (egy-egy konkrét példa · Közösségi érdekek 

 megbeszélése).   

6. A   balesetmentesítés   során   ismerje   a   környezetvédelmi   

 feltételeknek megfelelő anyagok használatát.   

Ismeretek   

1. Személyes tapasztalat növényekről, állatokról.   

2. Fajok egyedei közötti kapcsolatok, kölcsönhatások, ezek típusai.   

3. Az éghajlat összetevői, az időjárás befolyása a kerti munkákra.   

4. A csapadék, szél, napsütés hatása növényekre, állatokra.   

    

 

 

  



 

 

1941 

 

Az évszakokra jellemző szabadtéri munkák. 

 

Baleset-megelőzés feladatai és technikái, a felhasznált anyagok kritikus időjárás esetén (csúszásmen-

tesítés). 

 

Ismerje a növények fagyvédelmének módozatait. 

 

Kulcsfogalmak/ életjelenségek, életfeltételek, éghajlat, időjárás, csapadék (eső, jégeső, 

fogalmak ónos eső, hó, köd, harmat, zúzmara), jég (fagyvédelem, talajtakarás), 

 napsütés (aszály, árnyékolás), szél (nedvességpótlás, szélárnyék) 

        

        

Tematikai egység 

 5. Talajtani ismeretek     Órakeret: 

         

68 óra           

       

Fejlesztési cél Segítséggel legyenek képesek  eddigi tanulmányaik során  szerzett 

 ismeretek összekapcsolására, egyszerű munkafolyamatok 

 szervezésére, szokják meg a szabadban végzett munka körülményeit, 

 az ahhoz való alkalmazkodást.       

   

Előzetes tudás 1.  Az  anyag-  és  eszközismeret,  éghajlati ismeretek,  az  általános 

  iskolában a természeti környezettel kapcsolatos tudáselemek. 

 2.  A  munka-,  környezet-  balesetvédelem  témáiban  elsajátított 

  ismeretek.        

       

Tantárgyi fejlesztési 1. A   talajtípusok megismerése, a talajművelés eszközeinek 

célok  biztonságos használata, a környezet ápolása során felhasználható 

  növények, megfelelő eszközök, eljárások alkalmazása. 

 2. Tudjon a tanuló egyszerűen megfogalmazott utasításokat végre 

  hajtani.         

      

     



 

 

1942 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények    Kapcsolódási 

         pontok 

         

Fejlesztési feladat        Környezet és 

1.  Ismerje a tanuló a különböző talajtípusok jellemzőit.    egészségvédelem: 

2.  Ismerje a tanuló környezetkímélő eljárásokat.    · Környezetvédele 

3.  Legyen képes összpontosított, módszeres munkavégzésre.     m  

4.  Segítséggel legyen képes összeállítani egyszerű munkafolyamatok  · Egészségvédelem 

          

   

 

      



 

 

1943 

 sorrendjét.   · Balesetvédelem  

    · Növénytani  

 Ismeretek    ismeretek  

 1.  A talaj szerepe a zöldfelületek ápolási munkái során  · Földrajzi  

 2.  A talaj legfontosabb típusai   ismeretek  

 3.  A talajművelés fontossága, módjai  · Éghajlati elemek  

 4.  A talaj termőképességének fenntartása     

 5.  Környezetkímélő szerves- és műtrágyázás     

 6.  A földterület művelésének feltételei     

      

 Kulcsfogalmak/ Kötött talaj, szikes talaj, homokos talaj, humusz, szerves trágya,  

 fogalmak műtrágya, komposzt, talajlazítás, talajtakarás     

       

       

 

Tematikai egység 

6. Munkavállalói ismeretek   Órakeret:  

    

46 óra 

 

      

       

 Fejlesztési cél 1.  Reális önismeret és pozitív énkép kialakítása.   

  2.  A  család  bevonása  az  életpálya-tervezést  és  építést  támogató  

  folyamatokba.     

  3.  A munkába való átvezetés és a munkára való felkészítés tudatos  

  tevékenység legyen.     

  4.  A változáshoz való alkalmazkodás képességének kialakítása.  

     

 Előzetes tudás Az  általános  iskolából  és  az  otthoni  életből  hozott  ismeretek  (az  

  egyén, a család, a társadalom gazdasági lehetőségek) felelevenítése.  

     

 Tantárgyi fejlesztési 1.  Az önálló életvitelre, a munkaerő-piacon való érdekérvényesítésre  

 célok való   felkészítés,   olyan   ismeretek   és magatartásformák  

  elsajátíttatása, melyek az önálló életkezdéshez és életvezetéshez  

  elengedhetetlenek.     

  2.  Az álláslehetőségek feltárásához, munkakereséshez és munkahely  

  megtartásához szükséges ismeretek feltérképezése és fejlesztése.  



 

 

1944 

       

      

 Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények   Kapcsolódási  

     pontok  

       



  

1945 

 

Fejlesztési feladat Kommunikáció: 

1. A munka, mint feladat. A munka szerepe életünkben. A gyermeki · hatékony 

 és felnőtt lét másságának végiggondoltatása, tudatosítása. Saját  kommunikáció 

 képességek   és   tevékenységpreferenciák   tudatosítása.   Saját  (kérdés, közlés, 

 érdeklődési körök, tevékenységek kedvelésének és elutasításának  téma-réma) 

 tudatosítása. · megismerő-, 

2. A   mindennapjainkat   meghatározó   szabályok   feltérképezése,  befogadó 

 szabályok alkotása kortárs-csoporton belül. Szabályok, feladatok  képesség, 

 otthon, jogok és kötelezettségek az  iskolában,  alapvető emberi  kreativitás 

 jogok.  fejlesztése 

3. A  saját  érdeklődés  egyértelművé  tétele,  elméleti-gyakorlati · jelek, 

 irányban. Ismerkedés különböző szakmacsoportokkal.  piktogramok és 

   jelentésük 

Ismeretek   

 

 

Munkaerő-piaci ismeretek 

 

A munka világának alapfogalmai (munka, munkakör, feladatkör, szakma, végzettség). 

 

Bevezetés a jogok és kötelezettségek világába 

 

 

Életpálya-építési ismeretek 

 

Érdeklődési kör (fejlesztendő képesség felmérése, fejlesztése) 

 

Területek és szakmacsoportok 

Kulcsfogalmak/ munka, szabály, jog, kötelezettség, munkamegosztás, érdeklődési kör, 

fogalmak oktatási   rendszer,   munkaköri   leírás,   munkaidő,   munkabér, 

 önérvényesítés 



 

1946 

 

 

 

3.2. A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, 

az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható 

foglalkozások megnevezése, száma 

 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu oktatási program. 

 

3.3. A választható tantárgyak, foglalkozások, és ezeket oktató pedagógusok 

kiválasztásának szabályai 
 

A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló együttes joga, hogy az iskola 

lehetőségeit figyelembe véve válasszon a választható tantárgyak, illetve egyéb foglalkozások 

közül. 

Az iskola intézményvezető-helyettese minden év március 15-éig elkészíti és közzéteszi a 

tájékoztatót azokról a tantárgyakról, továbbá a felkészítés szintjéről, amelyekből a tanulók 

választhatnak. A tájékoztatónak tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik 

pedagógus fogja oktatni. Az iskola – amennyiben a feltételek biztosítottak – a tanulók 

számára lehetővé teszi a pedagógusválasztást is. 

A választható tantárgyakra, foglalkozásokra való jelentkezést az iskola a tanulók, illetve szüleik 

részére eljuttatott jelentkezési lapon biztosítja. A jelentkezést az űrlapon megjelölt határidőig 

be kell nyújtani az osztályfőnöknek.  

A választható tantárgy, illetve foglalkozás megkezdését megelőző tanév, illetve félév előtt május 

20-ig előzetes felmérést kell végezni. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a 

felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. 

Az iskola köteles a választott tantárgy, illetve foglalkozás adott tanévben történő beindítására, ha 

a jelentkezők száma eléri a 35 főt. 

A tanuló május 20-ig jelezheti írásban azt, ha a következő tanévtől nem kíván részt venni a 

választható tantárgy óráin, illetve a foglalkozásokon. 

A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben 

kötelező, ha arra a tanuló jelentkezett. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozáson való 

részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet. 

http://www.martinjanos.hu/
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A tanuló kezdeményezheti iskolai diákkör, ismeretterjesztő, sport és más köröknek a 

létrehozását. A kezdeményezést írásban kell benyújtani az iskola intézményvezetője 

számára. Az iskola a kezdeményezett diákkörre vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé 

teszi. 

3.4. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 

3.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható 

valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános isko-

lában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, célirá-

nyos gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifej-

tésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a min-

dennapi testmozgásra.  

a./ Célok, alapelvek 

 Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban 

 Testnevelés órán megfelelő terhelést kapjon 

 Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakító gyakorlatok 

 Gyógytorna gyakorlatok 

 Minden testnevelés óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő adottságú tanulóknak is. 

 Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása 

 Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében (szabadidő sportok, já-

tékok…)  

 A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal (testmozgással és testedzéssel) biztosítható. 

b./ A mindennapos testedzés megvalósulása 

 testnevelés órákon, 

 szabadidőben, rendszeres sportfoglalkozások keretében, 

 diáksport egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás alapján, 

 egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási részvételét, 

 sporttáborok szervezése, 

 sportversenyek lebonyolítása, 

 a diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.  

 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

Belső (iskolai) résztvevők: 

az intézményvezető vagy megbízottja, 

az iskolaorvos, védőnő, 
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a testnevelő, szaktanárok, 

a diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

az iskolapszichológus. 

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, 

valamint a különböző szervezetek, szakemberek, szakértők bevonására.  

Egészségnevelés tartalma az iskolánkban: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,  

 a rendszeres testmozgás egészségmegőrzésében való szerepének a felismerése,  

 az értékek ismerete,  

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,  

 a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat,  

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,  

 a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete, 

 a tanulás és a tanulás technikái,  

 az idővel való gazdálkodás szerepe,  

 a rizikóvállalás határai,  

 a szenvedélybetegségek elkerülése,  

 a tanulási környezet alakítása,  

 a természethez való viszony,  

 az egészséges környezet jelentősége,  

 az egészséges táplálkozás,  

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás,  

 a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai,  

 az AIDS-prevenció,  

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszer-

használat),  

 a testi higiénia,  

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés),  

 a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás),  

 az egyénileg kialakított mozgásprogram fontossága az egészségmegőrzésben,  

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok fontossága a kiegyensúlyozott testi-lelki 

fejlődésben és az interperszonális kapcsolatokban. 
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Az iskola egészségfejlesztési-stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanu-

lók életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek megterem-

tésében. Célunk az, hogy megtanítsuk a diákjainkat arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék 

magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé 

mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megér-

téssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet élhetnek. 

 

A program megvalósulásának ellenőrzése, értékelése 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységek beépülnek a tanuló 

magatartásformái sorába. Az oktatók a tanulók közt élve érzékelik a folyamat fejlődését, és 

megerősítik a helyes viselkedésmintákat.  

 

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan, a tanmenetekben rögzített elsajátítandó ismeretek mérhetőek. 

Részei a tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, 

hogy az életvitelszerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrá-

jába.  

 

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési 

folyamat előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Cé-

lunk, hogy az átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek beépüljenek a ta-

nuló és a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé váljanak. Ezek a progra-

mok gyakran versenyeztetéssel valósulnak meg, így az eredmények követhetőek. 

 

Visszacsatolás: 

A programok és az egész tanév során elért eredmények reális feltérképezése és értékelése 

adja a következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismeretek fejlődnek, a 

diákok tudása elmélyül. Az iskola és az oktatók éves munkatervet, programtervet és a foglal-

kozási tervet készít.  

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál az egyéni és a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészíté-

sében. Célunk az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetése, az általános fizikai teherbíró 

képesség fokozatos fejlesztése, a szükséges szint elérésére, megtartására. 
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A tanulók fizikai képességének mérésére egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható 

teszteket használunk. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon kö-

vetése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás. 

 

3.6. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái  
 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

Az értékelés szintjei 

 

Értéke-

lési szint 
Értékelés „tárgya” Színtere Kompetens értékelő 

1. Tanuló iskola 
tanár, gyógypedagó-

gus, tanuló 

2. Tanulási-tanítási folyamat iskola 
tanár, gyógypedagó-

gus, tanuló 

3. Osztály (tanulócsoport) iskola 
tanár, gyógypedagó-

gus 

4. 
Iskola (pedagógiai területek, 

tantárgyak helyzete) 
iskola 

intézményvezető, 

ig.helyettes, tanár, 

gyógypedagógus 

5. 
Egy tantárgy vagy tantárgycso-

port) 

több iskola, egy 

régió 

szaktanácsadó, mun-

kaközösségek 

6. Neveltségi problémák 
több iskola, egy 

régió 

szaktanácsadó, mun-

kaközösségek 

7. 
Egy-egy műveltségi terület vagy 

oktatási rendszer 

nemzetközi 

összehasonlítás 
munkaközösségek 

 

Az értékelés alapelvei: 

 A pedagógusnak fontos tudnia, hogy a tanulók fejlődése megfelel-e a követelményekben fogalmazott ismérveknek. Ezért az 

ellenőrzésnek, értéke-lésnek:  

 folyamatosnak kell lennie, 
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 eligazítónak kell lennie, 

 vezesse rá a tanulót az önellenőrzésre, önértékelésre, 

 ösztönzőnek a célirányos teljesítmények elérésére, 

 szolgálja a lehetőségek reális, felelősségteljes megítélését, előzze meg a túlzott önbizalom vagy alulértékeltség 

érzetének kialakulását, 

 vegye figyelembe a tanulók kognitív funkcióinak negatív eltéréseit, sajátos személyiségét. 

 

Az értékelés célja: 

 Az önértékelés képességének kialakítása; 

 Motiváció az elképzelt vagy elvárt jövőkép elérése érdekében; 

 A teljesítményszint és tudásszint jelzése; 

 Jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét; 

 Tájékoztassa a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez. 

 

Az értékelés legyen: 

1. Sokszínű, serkentő, ösztönző hatású; 

2. Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő; 

3. Tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú; 

4. Következetes, szakszerű és felelősségteljes; 

5. Céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek. 

 

A helyi értékelés 

 

 az egész éves állandó tanórai ellenőrzés nagy jelentőségű. A tanár, tanuló, szülő 

így látja a folyamatos előrehaladást, a nehézségeket. Fontos, hogy az értékelés 

serkentő, előremutató legyen. Kidolgoztuk évfolyamonként egységes témazárót 

egy-egy tantárgyból. 

 Tanulóinkat minden félév végén legalább három érdemjegy alapján értékeljük 

osztályzattal. Az érdemjegyszerzés módjai: 

- szóbeli felelet (tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények, vitakészség, kí-

sérletek), 
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- írásbeli munka, 

- önálló kiselőadás, 

- óraközi munka,  

- versenyeken való részvétel, 

- produktum, 

- portfólió,( munka, bemutató, értékelő) 

- vállalt feladat. 

Elméleti oktatásban: 

 folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzés órán való aktivitás, órai munka 

értékelése, visszacsatolás a tanuló számára 

 minden téma után, félévkor és évvégén összegző, minősítő szummatív értékelés 

 a tanítási-tanulási folyamatban az ösztönző-formáló (formatív) értékelés 

elengedhetetlen 

Célja: az eredményes tanulás elősegítése. 

 

Gyakorlati oktatásban: 

a munkafolyamatok, a munkadarabok értékelése félévi és év végi vizsgamunkák 

produktumok értékelése.( munka, bemutató, portfólió) 

Meghatározó a munkafolyamatok, munkadarabok elkészítésének módja és minő-

sége a tanuló munkához állásának viszonya( minősítő portfólió). 

 

 Fontos szerepe van a diagnosztikus értéklelésnek. Az így szerzett információk 

birtokában lehet tudni, hogy az oktatás-nevelés képzés adott szakaszát milyen 

feltételekkel kezdik a tanulók. Éppen ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk az év 

eleje felmérés megírásának, értékelésének. 

 

Az értékelés formái és rendszeressége 

 

  Személyes, szóbeli értékelés 

- digitális napló – napi visszajelzés elérhetőség. /szülői-tanulói kód/ 
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- tanítási órákon hetenkénti visszajelzés a tanuló teljesítményének megerősítésére 

- tanórán kívüli helyzetekben 

- a szaktanárok és az osztályfőnök által az évközi érdemjegyek és osztályzatok megál-

lapításakor 

- fogadóórákon 

- a szülő igénye szerint 

- az osztályfőnök által a napló és ellenőrzők havi felülvizsgálatakor 

- az iskola által szervezett programok értékelésekor (kirándulás, színházlátogatás, is-

kolai műsorok, vetélkedők kapcsán) 

- intézményvezetője vagy intézményvezető-helyettesek által (kiemelkedő eredmények, 

fegyelmi vétségek kapcsán) 

 Szöveges értékelés írásban 

- a kapott érdemjegyek mellé egyénre szóló, írásbeli szöveges értékelés készülhet a 

szülő igénye szerint 

- a szaktanár vagy az osztályfőnök által, kiemelkedő teljesítmény vagy fegyelmi vétség 

esetén 

- külső felkérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, rendőrség, bí-

róság, pályázatok stb…) 

- az autista, autisztikus tüneteket mutató, a fejlesztő osztályok, valamint a értelmileg 

akadályozott /értelmileg akadályozott/ tanulóknál év végén egyénre szóló, írásbeli 

szöveges értékelést adunk, amelynek alapja a képességmérés (iskolakészültség, 

önkiszolgálás szintje, neveltségi szint = PAC I. illetve PAC II. készítése). 

 

A tantárgyhoz, a tanulmányi munkához kapcsolódó ellenőrzés 

 

típusai gyakorisága dokumentálása, 

nyilvánossága 

Szóbeli feleltetés (differen-

ciáltan) 

a gyakorlást, a rögzítést, 

megerősítést követően 

nyilvános, szóbeli visszajelzés a 

tanulónak, önértékelés alkalma-

zása 

Írásbeli munka feladatlap-

pal, munkalappal (differen-

folyamatosan a tanítás-

tanulás didaktikai egységei-

javítása, segítségnyújtás folya-

matosan, a tanórákon feljegyzés 
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ciáltan, segítségnyújtással) ben készítése a tanulói teljesítmény-

ről, önállóságról 

Házi feladat 

(differenciáltan a fejlett-

ségnek megfelelő tarta-

lommal és terjedelemmel) 

folyamatosan a gyakorlást 

és megerősítést szolgálva 

tanári ellenőrzés, önellenőrzés, 

feljegyzés a tanuló munkájáról 

Tárgy, produktum, gyűjtő-

munka, szorgalmi munka 

témához, tematikus egység-

hez kötötten 

Nyilvános, közösség előtt, szó-

beli, írásbeli visszajelzés, doku-

mentálás 

Portfólió Projektek időintervallumai Projektek zárásakor( munka, 

bemutató, minősítő portfólió) 

 

Az értékelés módjai: 

A tanulói teljesítmények minősítésének legelterjedtebb három módja: 

Számszerű mennyiségi értékelés 

Szöveges minősítő értékelés 

Számszerű és szöveges értékelés kombinációja 

 

Számszerű (kvantitatív) értékelés 

 

A tanulói teljesítmények kategóriákba sorolására öt fokozatú skálát használjuk: jeles (5), jó 

(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

Az év végi bizonyítványban minősítő kategória a „kitűnő” (dicséretes ötös), ill. a félévi bizo-

nyítványban szerepelhet a kitűnően túl az „elégséges figyelmeztetéssel” értékelés is. Ily mó-

don gyakorlatilag hat-hét fokozatú az értékelési skálánk.  

 

Szöveges (kvalitatív) értékelés 

 

A szöveges értékelés történhet szóban vagy írásban. Irányultsága szerint lehet pozitív vagy 

elmarasztaló, negatív.  
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Szöveges értékelés pl. a félévi értékelés (középsúlyosok) vagy a szaktárgyi ill. osztályfőnöki 

dicséret vagy figyelmeztetés.  

A számszerű és szöveges értékelés kombinációja, a teljességre törekvés jegyében készül (pl. 

a pályaorientáció, szakmai előkészítés tantárgynál).  

Az értékelés típusai 

 

Norma-orientált értékelés 

A norma-orientált értékelés során egymáshoz viszonyítjuk a teljesítményeket, rangsoroljuk a 

tanulókat. 

A norma-orientált értékelés a választott értékelési skála fokszáma szerint differenciálja, sorol-

ja csoportba a tanulókat. Eszköze a minősítés, a szelekció. Megmutatja a tanuló továbbtanu-

lási esélyeit, alkalmasságát a felvételi vizsgákra, stb.  

 

Kritérium-orientált értékelés 

„A kritériumokká átalakított tantervi követelményeket méri, és a mérés eredményét nem az 

országos átlagos teljesítménnyel, hanem az előre előírt (bemért és előállított) kritériumokkal 

hasonlítja össze.” 

Az új értékelési eljárás megjelenését az oktatási módszerek átalakulása, új stratégiák megje-

lenése a kompetencia alapú fejlesztés teszi szükségessé.  

 

A kritériumorientált fejlesztés – minden tanulóra egyénre szabottan állapítja meg az elérendő 

készség, képesség szintjét, s a fejlesztés az optimális, illetve az azt megközelítő szintig foly-

tatódik.  

 

Az értékelés funkciói és feladata 

 

A tanulókra és a tanítási-tanulási folyamatra irányuló pedagógiai értékelésnek az alábbi négy 

funkcióját alkalmazzuk: 

1.  fejlesztő értékelés 

2. diagnosztikus (helyzetfeltáró), 
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3.  formatív (fejlesztő-formáló), 

4.  szummatív (lezáró). 

 

Fejlesztő értékelés 

A nevelési és oktatási céljaink eléréséhez a fejlesztő értékelést alkalmazzuk 

Célunk 

 Minden tanítványunk saját lehetőségének optimumáig jusson el erkölcsi, értelmi és testi-

lelki fejlődésében, 

 Tanulóink eredményesebb tanulásának elősegítése, 

 Nem a minősítés, hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása, a tanulási 

folyamat – a tanuló – segítése, fejlesztése, a javítási lehetőségek számbavétele. 

A fejlesztő értékelés folyamatának során nem a tudás egészét, hanem a részfolyamatokat, a 

tudás bizonyos elemeit értékeljük. Érékelésünk a tanuló számára nyújt visszajelezést erőssé-

geiről és hiányosságairól, fejlődésének lehetőségeiről. Figyelembe véve egyéni haladását, az 

önfejlesztésre, énképre, önértékelésre hatva. 

 

Értékelési funkciók és jellemzőik 

 

 Az értékelés típusa 

Diagnosztikus Formatív Szummatív 

Értékelés 

funkciója 

célja 

Csoportba sorolás 

esetén: előzetes kész-

ségek, tudás felméré-

se, tanítási mód kivá-

lasztása 

Tanulási problémák 

esetén: okok meghatá-

rozása 

Visszacsatolás a 

tanulóhoz és a ta-

nárhoz, a hibák azo-

nosítása, a tananya-

gon belül megoldási 

módok kialakítása 

céljából 

A tanulók minősíté-

se, kategorizálása, 

társadalmi megmé-

rettetés, lezárás-

minősítés 

 Helyzetfeltárás, fej-

lesztés lehetőségének 

keresése 

Differenciált, haté-

kony tanítás segítése 

Önellenőrző és önér-

tékelő képesség 

fejlesztése, fejlesz-

tés-formálás 

Értékelés időpontja Szakasz elején, ill. a Az oktatás során A szakasz vége 
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probléma felmerülése-

kor 

Az értékelés 

tárgya 

Kognitív, affektív és 

pszichomotoros terüle-

tek, fizikai, pszicholó-

giai és környezeti té-

nyezők 

Kognitív területek Ált. kognitív területek 

a tantárgytól függően 

esetleg 

pszichomotoros vagy 

affektív szférák 

Az értékelés 

viszonyítási alap 

szerint 

Mono- és kritérium 

orientált 

Kritériumorientált Monoorientált (eset-

leg kritériumorientált) 

 

A tanulásnak három jól elkülöníthető területét a kognitív (értelmi) az effektív (érzelmi) és a 

pszichomotoros tanulást különbözteti meg, melyek az értékelési taxonómiák területét is ké-

pezik.  

 

A minősítő értékelés feladatai 

 

Minősítő értékelés Szummatív értékelés 

 Egyedi tanulói megnyilvánulások 

(tantárgyi, viselkedésbeli, stb.) érté-

kelése 

 Szöveges értékelés 

 Számszerű és szöveges értékelés 

együttese 

 Félévi, év végi bizonyítvány 

 Vizsgák: szakmai 

 Alapműveltségi diagnosztikus vizsgák 

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a tanulók tudásának értékelése és minősítése a többi évfolyamon: jeles (5), jó (4), közepes 

(3), elégséges (2), elégtelen (1), 

pályaorientációból a 9. évfolyamon szöveges értékelést adunk.  
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Kompetencia térkép eszközének felhasználása az egyéni szociális valamit társas kompe-

tenciák fejlesztésére (önismeret, személyes célok megfogalmazása, a fejlődés mérése, nyo-

mon követése). A Kompetencia térkép saját fejlesztésű IT alapú eszközök, mely sokoldalúan 

használható úgy egyének, mint csoportok egyéni és társas kompetenciáinak mérésére. Az 

eszköz alkalmazása önmagában is hasznos, ám a hozzá kifejlesztett metodika megtanulásá-

val és alkalmazásával szélesebb körű és hatékonyabb pedagógiai munka végezhető. A kom-

petencia térkép használatával a diák egyéni fejlesztési tervében pontosabb célokat fogal-

mazhatunk meg és az eredményesség is jobban mérhető. A kompetencia térképpel nyert 

eredmények hasznos segítséget szolgáltatatnak az iskolavezetésnek is. 

3.7. Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje 

 

Az írásbeli vizsga 

 

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

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, műszaki rajz, 

festmény, számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni. 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pe-

dagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthes-

sék. Az ülésrendet a felügyelő tanár jegyzőkönyvben rögzíti.  

 

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megál-

lapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihir-

deti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, fel-

adatlapokon, tétellapokon (feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb 

írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép 

használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondos-

kodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 
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A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladat-

lapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet 

csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális 

idő tantárgyanként hatvan perc. 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet meg-

tartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenő-

időt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – har-

madik vizsgaként is megszervezhető. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden érté-

keli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

 

A szóbeli vizsga 

 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

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

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

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – ameny-

nyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tan-

tárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gon-

dolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
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A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja foly-

tatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjai-

tól segítséget kaphat. 

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

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének érté-

kelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

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

ért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot en-

nek alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt ér-

tékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 
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A gyakorlati vizsga 

 

A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az iskola igaz-

gatója hagyja jóvá. 

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

a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsga-

rész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsga-

rész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 

előírásokról. 

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ide-

je nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok 

szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak 

fel nem róható okból kieső idő. 

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

értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a szak-

képesítés megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt 

osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá. 

A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén 

készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott 

osztályzatok alapján kell meghatározni. 

 

 

3.8. A  tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

63. § [A magasabb évfolyamba lépés]  

(1) A tanuló év végi osztályzatát az oktatói testület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

oktató, az osztályfőnök, illetve a duális képzőhely által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 
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(2) A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az évfolyamra előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az évfolyam teljesítéséről bizonyítványt kap. 

Az egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulónak az előírt tanulmányikövetelményeket az 

egyéni tanulmányi rendben meghatározottak szerint kell teljesítenie. 

 

Szakiskola 

 

A továbblépés, a teljes képzés szakaszain belül, évenként, évfolyamonként történik. A 

továbblépéshez szükséges ismeretek, készségek elsajátítása, osztályzattal értékelve a 

kritérium. 

A követelmények nem teljesítése, a képességek nem megfelelő fejlődése esetén 

áthelyezési kontrollvizsgálatra kerül sor, melynek eredménye lehet a középsúlyos (értelmileg 

akadályozott) értelmi fogyatékos osztályba való átkerülés vagy a tanulmányok folytatása 

osztályváltás nélkül, korrekciós javaslattal. Néhány esetben ismétlődő kontrollvizsgálatokra is 

sor kerülhet. Részképesség, gyengeség vagy hiány esetén tárgyi felmentés is lehet a 

kontrollvizsgálat eredménye (pl.: discalculiás tanulók esetében). A tantárgyi felmentés 

biztosítja a részképesség - hiány, - gyengeség mellett a kudarcmentes továbbhaladást. 

  

Szakképző iskola 

 

A továbblépés, a teljes képzés szakaszain belül, évenként, évfolyamonként történik. A 

kritériumok nem teljesítése tantárgyi pótvizsgát, annak sikertelensége évismétlést von maga 

után. 

A tanári döntést a oktatói testület véleményezi, ill. továbbhaladásról az osztályozó 

értekezlet teljes felelősséggel dönt. Javító-osztályozó vizsgán különbözeti beszámoltató 

vizsgán az akkor nyújtott teljesítményt kell figyelembe venni. 
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Készségfejlesztő iskola 

 

A továbblépés, a teljes képzés szakaszain belül, évenként, évfolyamonként történik. A 

továbblépés feltétele a szükséges ismeretek, készségek elsajátítása, az értékelés 

érdemjeggyel történik. 

3.9. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, gyakorlati órákat. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. A választható tantárgyak esetében 

diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék 

tanulmányaikat folytatni. 

Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt 

pedagógust a kurzus vezetésére. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal 

megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb 

évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

Az egyéb foglalkozások rendje: 

A nevelési-oktatási intézmény - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, 

igényei, szükségletei szerint egyéb foglalkozásokat szervez. A tanulók jelentkezése 

önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az egyéb 

foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezetőhelyettesek rögzítik a nevelési-

oktatási intézmény heti tanórán kívüli /témahét és projekt/ órarendjében, terembeosztással 

együtt. 

3.10. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 

 

Interkulturális szakmai program 

Helyzetelemzés 
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Létszámuk tanévenként változik. A diákok különböző évfolyamokon, különböző képzési formákon 

és különböző osztályokban tanulnak. Jellemzően afrikai és ázsiai polgárháborús vidékekről érke-

ző, szülői támogatással nem rendelkező, gyakran árva tanulók. 

Mivel a magyar nyelvet nem, vagy meglehetősen alacsony szinten beszélik, szókincsük 

ideérkeztükkor még gyenge, nyelvhasználatuk bizonytalan. A speciális, egzotikus nyelveket be-

szélő diákokkal való kommunikáció nehézkes, hiszen számos esetben a közvetítő nyelv ismerete 

is rendkívül hiányos. A külföldi tanulók nevelése és oktatása terén szerzett ismereteink és jó ta-

pasztalataink miatt indokolt és szükséges, hogy intézményünkben bevezessük az interkulturális 

programot. 

Tapasztalatok 

Jelenlétük színesíti iskolánkat, és gazdagítja egyéniségeinek sorát. Általános tapasztalat, hogy a 

többségi gyerekek gyorsan megkedvelik és elfogadják jelenlétüket, érdemi, elutasításból szárma-

zó konfliktusok nem tapasztalhatóak. Nem magyar anyanyelvű diákjaink számára – iskolánk sok-

oldalú képzési lehetőségeinek köszönhetően – személyüknek, haladásuknak és képességeiknek 

megfelelő képzési utat biztosítunk. Az egyéni haladási és fejlesztési utak tekintetében elkötelezett 

és tapasztalt tanári karunk pedig rugalmasan állítja össze a diákoknak személyre szóló nevelési-

oktatási csomagját, egyéni fejlesztési ütemtervét. 

Képzési rendszerünk nyitottságának és átjárhatóságának köszönhetően, illetve lehetőségeinknek 

megfelelően, a tanév folyamán a tanulók élethelyzetéhez igazodva alkalom adódhat a képzési 

forma megváltoztatására. Befogadó iskolánk erőssége, hogy a tanév közben bármikor érkező 

migráns diákok előtt intézményünk ajtaja nyitva áll. 

Rendkívül más nyelvi-, kulturális- és társadalmi környezetből érkező tanulók számára jellemzően 

nehezen megy a magyar nyelv elsajátítása, gyakran hiányzik az ehhez szükséges motivációjuk 

is, hiszen hazánkat nem új otthonuknak, hanem pillanatnyi állomásnak tekintik. 

A hozzánk érkező migráns gyerekek döntő többségének nincs, vagy külföldi tartózkodása miatt 

nem érhető el a szülője. A gyerekek érzelmi fejlesztése, támogatása, a segítő szervezetekkel és 

a szakemberekkel való napi szintű kooperáció így elengedhetetlen feladat. Óriási felelősséggel 

jár, így gondot jelent megfelelő pályaorientációjuk is, mert szülői támogatás, javaslat és döntés 

nélkül a tanulók jövőjéről lényegében nekünk kell döntenünk. 
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A oktatói testület arra törekszik, hogy az elfogadás, a felzárkóztatás és az esélyegyenlőség bizto-

sításával, egyéni fejlődési utak megteremtésével hozzájáruljon nem magyar anyanyelvű és kül-

földi tanulóink integrációs sikeréhez. 

Konkrét feladataink 

 

Programunk más kultúrából érkező tanulóinknak kíván segítséget nyújtani az iskolai előrehala-

dáshoz, a sikeres szocializációhoz. A majdani konstruktív társadalmi integrációhoz szükséges 

magyarnyelv-tudás megszerzése a magyar nyelv tantárgyi és tannyelvi tanulásával történik. Cé-

lunk a magyarországi integráció elősegítése és Magyarország, mint befogadó ország értékeihez 

való pozitív kötődések kialakítása, kultúránk és civilizációnk megismerése. Ezen kívül olyan tanu-

lóközösségek kialakítása, melyek tagjai a nyelvek és kultúrák közötti közlekedésben jártas, reális 

énképpel és önismerettel, egészséges identitással rendelkező nyitott és elfogadó, autonóm és 

pozitív életvezetésre képes személyiségek. 

 

Együttműködési háló 

 

A más kultúrából érkező tanulók beilleszkedését segítő megfelelő pszichoszociális támogatás 

csak egy jól együttműködő rendszerben valósulhat meg. Ezért olyan hálót igyekszünk kialakítani 

a hozzánk került fiatalok körül, aminek egyes pontjain civil szervezetek, szociális munkások, 

küldő- és befogadó szervezetek, ifjúsági- és gyermekvédelmi intézmények, civil szervezetek, 

hivatalok, szakmai- és szakszolgálatok érintettek. Bízunk abban, hogy a folyamatos kapcsolat-

tartás, tapasztalatcsere és esetmegbeszélés lehetővé teszi a fiatalok eredményes beilleszkedé-

sét. Szakembereink segítségével arra törekszünk, hogy az iskola-, környezet- és kultúraváltás-

ból is eredő traumatizáció negatív hatásait minden szempontból enyhítsük. 

 

A tanárok, a tanulók, és a szülők megfelelő tájékoztatása és felkészítése 
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A külföldi fiatalok beilleszkedési és felzárkózási folyamatában a tanároknak kulcsszerepük van. 

Emiatt szükségesek olyan felkészítések, melyek a differenciált tanulásszervezési módoktól a 

közösség- és személyiségfejlesztési technikákon keresztül az interkulturális tartalmakig terjed-

nek. Az egyes diákoknak támogatást jelent az olyan támogató pedagógus, aki bár nem tanít az 

osztályban, de vállalja, hogy a tanulással kapcsolatos nehézségekben segítséget nyújt bizonyos 

tanulóknak, esetleg szüleiknek. 

Ezekhez a kompetenciákhoz tanáraink többnyire továbbképzéseken és pályázatok keretében 

(TÁMOP 3.4.1B-11/2-2012-0002) jutnak, valamint horizontális tanulás keretében igyekszünk 

megosztani tapasztalatainkat más intézményekkel is. Fontosnak tartjuk, hogy volt külföldi diákja-

ink utógondozói program keretén belül is visszalátogassanak hozzánk annak érdekében, hogy 

megosszák velünk azon tapasztalataikat, amelyeket beépíthetünk további munkánkba. 

Az iskolába járó diákok szülei nyílt napokon nyerhetnek bepillantást az osztálytermi munkába, 

ahol láthatják, hogyan is zajlik a különböző kulturális háttérrel rendelkező diákok együttnevelé-

se. Az osztályfőnökök szülői értekezleten, a szaktanárok fogadóórán tudják részletesen tájékoz-

tatni a szülőket az osztály működéséről és a szükséges teendőkről. Legelső, beilleszkedést se-

gítő feladatunk a magyar tanulók, és főleg az osztálytársak felkészítése az eltérő kulturális 

hátterű diákok jelenlétére. 

Ez a tevékenység ugyanúgy vonatkozik az érkezők fogadására, a velük való speciális bánás-

módra, mint a befogadó tanulók érzelmi és értelmi fejlesztésére. Fő cél az érzékenyítés komplex 

folyamatának megvalósítása, amely a magyar és a külföldi, migráns tanulók közös nevelése-

oktatása; az egymással való minél gyakoribb interakciók szorgalmazása. A tanulócsoport felké-

szítése az osztályfőnök feladata. Ő a felelős azért, hogy olyan közösségfejlesztő játékok, fel-

adatok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások jöjjenek létre, melyek segítik az elfogadó közös-

ség kialakulását, jó kapcsolatok létrejöttét. Egymás megértéséhez egymás kultúrájának megis-

merése, interkulturális témák is jelentősen hozzájárulnak, ezért az ilyen osztályokban tanító 

szaktanárok is sokat tudnak segíteni. 

 

Anamnézis 
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Az iskolába érkező külföldi diák esetében szükséges egy anamnézis felállítása. Az együttműkö-

dési háló érintett tagjai segítségével a tanárok ezáltal kapnak tájékoztatást arról, hogy honnan, 

milyen közegből, milyen fizikai, mentális és pszichikai állapotban érkezett hozzájuk a diák. Hogy 

az integrációs folyamat mely szintjén tart, arról grammatikai-pragmatikai-lexikális kompetenciák, 

írás-olvasás-szövegértési képességek felmérését követően kapunk képet. Célszerű, ha az 

anamnézis a múlt és jelen képén kívül tartalmazza a tanuló jövőképét is, hogy az iskola lehető-

ségeinek figyelembevételével az annak megfelelő oktatási formában részesülhessen. 

 

Más kultúrából érkező tanulók felvétele, osztályba sorolása 

 

A más kultúrájú, főleg idegen anyanyelvű diák esetében a legfőbb kérdés az osztályba sorolás 

szempontja. Alapelvünk, hogy a törvényi előírásokon túlmenően a besorolás alapja, és az el-

helyezés fő célja az évveszteség minimalizálása. Figyelembe vesszük a tanuló meglévő do-

kumentációit, azok teljes vagy részleges hiánya esetén a tanuló elmondását és a tanulót segítő 

nevelők véleményét is. Mindezek után a pontos besorolásról az igazgató dönt. A döntésnél 

továbbá figyelembe kell venni a diák felkészültségét, és meg kell állapítani nyelvtudásának 

szintjét. A beilleszkedés folyamán mindvégig meghatározó a gondosan kiválasztott osztályfő-

nök személye, rugalmassága, elkötelezettsége, elfogadó attitűdje és támogató empátiája. 

 

Rendszeres esetmegbeszélő konzultációk 

 

Az iskola az együttműködési háló érintett tagjaival rendszeres időközönként esetmegbeszélő 

konzultációkat tart. Ekkor van lehetőség arra, hogy a szakemberek több oldalról is megvizsgál-

ják a tanuló aktuális helyzetét, előrehaladásának ütemét, és ha szükséges, változtassanak né-

hány körülményen. 
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A poszttraumás hatások kezelése, az érzelem és értelem fejlesztése érdekében támogatjuk a 

pszichológus vezette foglalkozások rendszeresítését, a szakemberek éntudatot vizsgáló és a 

jövőképet gondozó foglalkozásait. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a más kultúrából érkezett 

tanulókkal foglalkozó szakpedagógusok közös feladataik meghatározására konzultációs mun-

kacsoportot alakítsanak, s azok tevőlegesen segítsék a beilleszkedés folyamatát. Az egyes 

tanulókon túlmutató feladatok megoldására és a 

problémák kezelésére az idegen anyanyelvűek közösségével foglalkozó, az érintett tanulókkal 

kapcsolatban álló, a lehető legtöbb pedagógiai szakember részvételét is igénylő rendszeres 

találkozókat tartunk. 

Törekszünk rá, hogy a más kultúrából érkezett diákok számára kifejlesztett és kipróbált szak-

tárgyi segédletek rendelkezésre álljanak. 

Az idegen nyelvű és a más kultúrákkal tematikusan is foglalkozó, a származási országokról 

szóló vagy a migrációval kapcsolatos, idegen nyelvű dokumentumok szerves részét képezik 

könyvtárunk állománygyarapító tevékenységének. 

 

Tanulásszervezés 

 

A tanulásszervezés során külföldi tanulóinknál kiemelten fontos, hogy az eszközjellegű kompe-

tenciákon kívül fejlesszük a kognitív funkciókat a különböző tanulási stratégiák elsajátításával, 

valamint hangsúlyt helyezzünk a személyes beállítódás, a motiváció terén elérni kívánt peda-

gógiai célokra is. Ennek érdekében fontos, hogy az egyéni és csoportos foglalkozásokon a 

haladásukhoz szükséges megfelelő arányban vegyenek részt. A beilleszkedéshez és a befo-

gadáshoz szükséges a tanórákon a tanulóközpontú, differenciált óraszervezés, és a kooperatív 

technikák széleskörű alkalmazása. 

 

A magyar mint idegen nyelv tantárgy tanítása 
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A nyelvi hátrányok leküzdésének érdekében kiemelt feladatunk, hogy biztosítsuk a magyar 

mint idegen nyelv tantárgy magas óraszámban történő tanítását, hiszen a magyar iskolarend-

szerben való előrehaladáshoz nélkülözhetetlen a magyar nyelv elsajátítása és biztos használa-

ta. Minimális feltétel, hogy heti két órában, minden nem magyar anyanyelvű külföldi tanuló tan-

tárgyként tanulja a magyart mint idegen nyelvet mindaddig, amíg nyelvtudása és tanulási hala-

dása ezt szükségessé teszi. 

A tanulók a magyar nyelv és irodalom órán – évfolyamtól és nyelvtudásuktól függően 

– magyar anyanyelvű társaikkal közösen tanulnak a tantárgy heti óraszáma 50-75%- ában, a 

fennmaradó időben pedig magyar mint idegen nyelvi fejlesztésen vesznek részt. 

 

A beilleszkedést, befogadást és haladást segítő tanórai és tanórán kívüli programok 

 

A más kultúrából érkező diákok oldaláról tekintve ugyanilyen alapvető fontosságú a helyi civi-

lizáció és kultúra, a társadalmi és az iskolai-társas viszonyok feltárása- megismertetése: 

az órákon, szünetekben érvényes viselkedési szabályok ismertetésén túlmenően olyan részle-

tekig szükséges bemutatni helyi sajátosságainkat, mint az iskolábajárási és kommunikációs 

szabályok, vagy az illemet, az étkezést és a köszönést illető előírások, stb. A beilleszkedést 

előmozdítva ugyanez a célunk magyar kultúránkkal, nemzeti hagyományainkkal és tradícióink-

kal. 

Törekszünk arra is, hogy a tanulók tanórákon és a tanórán kívüli, valamint szabadidős tevé-

kenységeik során kooperatív és projektmódszerrel, önkifejező módon megismertethessék 

saját kultúrájukat. Hasznosnak véljük a projektjellegű iskolai bemutatkozó előadásokat, a 

témaheteket, esetleg a szintén más kultúrájú öregdiákok visszatérését, az újak jó tanácsok-

kal és példákkal történő ellátást. 

 

Lehetséges interkulturális tartalmi elemek  

 

 

 

Ajánlott feldolgozási 

keretek, módszerek, 

technikák 

A kultúra fogalma Módszerek 
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Kultúrák a világunkban – múltban és jelenben  

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzékenyítő játékok, 

feladatok, kooperativitást 

igénylő 

csoportfoglalkozások 

Különböző kultúrák hazánkban Magyar diák bevonása – 

közös közvetítő nyelven 

való tolmácsolás 

A multikulturális társadalom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvános beszélgetés régi 

migránsokkal (mi volt 

nehéz, mi segített, 

mit javasol, stb.) 

Diákok külföldön, más kultúráknál (cserediák 

program, tanulmányutak, 

külföldön élő rokonaink) 

Diákpárok (magyar és más 

kultúrájú) páros 

munkája 

Kultúrák közötti kapcsolat  

  

Kulturális különbségek Helyszínek 

A család fogalma és szerepe a kultúrákban Tantermi foglalkozások 

Viselkedések, szokások, nem verbális 

kommunikáció 

Látogatás az imahelyekre, 

kulturális 

szervezetekhez 

Kultúrák és meséik (jellegzetes motívumok, 

stb.) 

Interkulturális kiállítások, 

múzeumok megtekintése 
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Nyelvek és nyelvi jelenségek Szervezeti keretek 

Vallások, szertartások, ünnepek különböző 

kultúrákban 

Szakórák 

Öltözködés, viselet Tematikus délutánok 

Gasztronómiai különbségek Afrikai/arab stb. est 

szervezése 

Adott kultúrára jellemző, érdekes használati 

eszközök bemutatása, használata 

 

Iskolakép, tanárkép, diákkép közelítése  

  

Földrajzi okokból fakadó különbözőségek Technikák 

Földrajzi adottságok különbségei Tematikus iskola kiállítás 

- szervezés 

Növény- és állatvilág érdekességei Filmvetítés 

(természetfilmek, 

dokumentumfilmek, 

játékfilmek) 

3.11. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

Személyiségfejlesztés 
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Az ember személyisége sokféle személyiségjegyből tevődik össze, - velünk született és szerzett testi és lelki sajtosságok, 
adottságok összessége – amely a körülményektől, az adott helyzettől is függ. Ugyanakkor változik is az ember, egy-egy 
korábbi jellemző tulajdonsága megváltoztatható. A tanulói személyiség életkori és egyéni jellemzőinek alapos megisme-
rését és sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, gondosan egymásra épített nevelési tar-
talmakkal lehet megvalósítani. 

 
Színterei: - Tanórán kívüli iskolai élet 

- Osztályfőnöki óra 

- Tanítási óra 

 
Feladatok: 

 Keressük meg a gyerek személyiségében rejlő, magatartását meghatározó okokat. 

 Vizsgáljuk meg motiváltságait, akarati tulajdonságait (nemcsak osztályfőnöki, hanem szaktanári feladat 
is). 

 Segítsük elő a reális önértékelés, önbecsülés képességének kialakítását, önbizalmának építését. 

 Önismeretének, problémamegoldó képességének fejlesztése. (próbálják a tanulók beleélni magukat mások szere-
pébe, mert így jobban megértik a másik ember gondolatát, érzéseit). 

 Olyan tulajdonságok megerősítése, ill. fejlesztése, amelyekkel önálló, felelősségteljes döntést tud hozni. 

 A családból hozott pozitív hatások kiaknázása, felerősítése, negatív nevelési minták, szokások ellensúlyozása. 

 A család, a környezet, az iskola nevelői tényezőinek összehangolása. 

 Pozitív példaadással a humán értékek közvetítése és a személyiségjegyek közé való beépítése. 

 A kommunikációs készség kialakítása és megfelelő technikák alkalmazása. Konstruktív konfliktuskezelési techni-
kák megismertetése és gyakorlatban történő alkalmazása. 

 Tanulók együttműködési készségének fejlesztése. 

 Felelősségérzet kialakítása. 

 Tanulási képességek kialakítása, fejlesztése. 

 Tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

 Egészséges együttműködésre is képes versenyszellem kialakítása. 
 

Módszerek: 

 személyes fejlődést segítő beszélgetés, 

 megfigyelés, 

 fejlesztő interjú (a hangsúlyt mindig a pozitívumokra, az erősségekre, értékek fölfedezésére és fejlesztésére he-
lyezzük), 
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 irodalmi, illetve filmélményekhez köthető önismerettel kapcsolatos beszélgetések, 

 társ- és társismereti tréningek (önjellemzés, önértékelés szituációs játékok, stb.), 

 mintanyújtás, modellkövető viselkedés előhívása, 

 „Segítő kamera” az iskolában (videotréning), 

 élménybeszámolók, ötletbörze. 
 
A személyiségfejlesztés, mentálhigiéné feladatszintjei, ellátása 

Feladato

k 

Az ellátás illetékesei Segítő(k) 

1.Általános (testi-lelki-
szociális) személyiség- 
(egészség-) védelem és 
fejlesztés 

 

 

pedagógusok 

Iskolapszichológ

us Védőnők 

mentálhigiénikus 

Szociális team 

Osztályfőnökök 

 a személyiség 
harmonikus, 
egészséges 
fejlődésének szolgálata, 

 készség,
 képesség, 
tehetséggondozás
 és fejlesztés 

 zavarfelismerés, 
zavarszűrés, 
problémakezelés, 
preventív
 védelem, megelőzés 

pedagógusok, 

iskolapszichológ

us 

 

pedagógus-pszichológus 

együttműködés,

 közö

s ellátási terv 

kialakításával 

 

Pedagógusok 

 

Szociális team 

szükség esetén 

felkért 

pszichológus, 

szakkonzultáns 

(nevelési 

tanácsadó) 

2. Támogató tevékenység 

 a tanulók segítése és 

 kapcsolati, közösségi 
problémáik, zökkenőik 
feldolgozása
 (eseti 
konfliktus, probléma, 

átmeneti enyhébb zavar 

 

pedagógusok, 

iskolapszichológ

us 

 

pedagógus-pszichológus 

 

iskolapszichológus 
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feldolgozása) együttműködés,

 közö

s ellátási terv 

kialakításával 

3. Személyiségkorrekció, 
pótló fejlesztés 

 tartósság váló, 
alkalmilag tüneti 
viselkedés 

 állandósult 
magatartásproblém
ák 

 teljesítményzavarok 
(családi
 problémák, 
hátrányos helyzet) 

 

 

mentálhigénés team: 

pedagógus, 

iskolapedagógus, 

családgondozó, 

iskolaorvos,

 gyámügy

i illetékes, jogász 

 

 

iskolavezetés 

pedagógusok 

iskolapszichológ

us 

 

Osztályfőnök 

Szociális 

team 

4. Egészség-
helyreállítás, terápia 

 betegségi szint, a 
magatartás-, 
személyiségzavar 
megoldása 
 gyógyító 
szaksegítséget kíván 

 

 

átirányítás iskolán kívüli 

gyógyító-nevelő 

intézménybe

 (nevelési 

tanácsadó, szakorvos) 

 

 

Iskolapszichológ

us Nevelési 

tanácsadó 

 

A drog prevenció 

 

Cél: 
A kábítószerekkel kapcsolatos megelőző feladataink legfőbb célja a kábítószer- élvezet-
ről való teljes lemondás. 

 

Erre az alábbi módon törekszünk: 
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1. A tanulókat tájékoztatjuk a kábítószerekről, hatásukról és követ-
kezményeikről. 

2. Betekintést nyújtunk számukra a drogfogyasztás és a drogokkal való visszaélés 
okaiba és motívumaiba. Olyan ismeretekkel látjuk el őket, melyek megfelelnek 
érettségüknek és szellemi felkészültségüknek. 

3. Olyan magatartásmintákat gyakoroltatunk velük, melyek képessé teszik őket arra, 
hogy tudatosan foglaljanak állást az illegális drogokkal, kábítószerekkel szemben. 

4. Szülőknek ismeretterjesztő felvilágosítást, a felismerés-, a segítségadás módjai-
nak lehetőségeit mutatjuk be. 

 
Az osztályfőnöki tanmenetekbe beépítendő tudás anyagok: 

a) Szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásai (alkohol, nikotin, drog) 

b) Egészséges életmód 

c) Konfliktus megoldás lehetséges módjai 

 

Felvilágosító előadás témái szülőknek: 

a) A kábítószer fogyasztásra utaló jelek 

b) Hogyan védhetjük meg gyermekeinket? 

c) Segítségadás szervezeteinek ismertetése, módjai 
 

 
A bűnmegelőzés 

 
Tanulóink ki vannak téve a városi élet veszélyeinek, részben ingerszegény szociális 
környezetük, a családi nevelés hiányosságai, s nem utolsó sorban egészségi állapotuk 
miatt is. Emiatt is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minél szélesebb körű felvilágosítást 
kapjanak a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan. 

 
Bűnmegelőzés a tanítás-tanulás folyamatában 

Módszerek-formák 

Tanulóknak: 

Osztályfőnöki órák keretében (9-14) évfolyam számára. 

 egészségnevelési, 

 személyiségfejlesztő, 

 drog-prevenciós program, 

 egészségnevelési hét, 

 szabadidős foglalkozások (könyvtár, mozi) keretében. 
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Szülőknek: 

 szülői klub, 

 fogadó órák, 

 szülői értekezletek, 

 családterápiás foglalkozások biztosítják a bűnmegelőzési ismeretek meg-
szerzését. 

Szakirodalom: 

Bűnmegelőzési kiskönyvtár Diák-„intő”.. A te sorsod a kezedben van! 

Földi pokol … a drog Beccaria bűnmegelőzési kézikönyv Drogokról szülőknek – 
ismeretterjesztő füzet 

 
A bűnmegelőzési ismeretek elsajátítása (külső rendőr előadók meghívása) növeli tanu-
lóink önbizalmát, mert így jobban megvédhetik magukat, értéktárgyaikat. 

Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

Alapelvek:  

A program célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, 

szemléletformálás, a természet, a bioszféra,  az épített és a társadalmi környezet értékeinek 

tiszteletére való nevelés, a fenntartható fejlődés fontosságának tudatosítása, a 

környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztése, a 

környezeti felelősség, társadalmi felelősségvállalás erősítése. 

Iskolánk sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulóinak számára különösen 

fontos ezeknek az értékeknek, alapelveknek a megismerése, hiszen ez a mai társadalomba 

való integrálódás elengedhetetlen követelménye. Az iskolánkba járó diákok jelentős része 

az otthoni szociális és kulturális háttér miatt sokszor még a minimális alapot sem kapják 

meg ezen a téren, így a környezeti nevelés az ő számukra fokozott jelentőségű, mert 

ugyanúgy kiterjed a természet, környezetünk tanulmányozására és megismerésére, mint az 

egészséges életmód, az emberi együttélés, ill. az ember-természet kapcsolat bemutatására, 

értelmezésére, amely kapcsolat nem a természet feletti uralmat jelenti, hanem a 

felelősséget világunk épségének, szépségének megőrzéséért. 

 

Célok, irányelvek: 

 Tanulóink természeti ismereteinek bővítése, környezeti tudatosságának 

alakítása, a természet, környezetünk szeretetére, védelmére való 

nevelés 



 

1977 

 

 A helyi környezeti problémák bemutatásán keresztül a globális 

problémák megismertetése, globális gondolkodásmód kialakítása 

 A környezeten keresztül történő tanulási folyamat  megvalósítása (mind 

tanórai, mind tanórán kívüli tevékenységek által) 

 Annak megértetése, hogy hogyan függ az élet a természeti 

környezettől,  milyen hatást gyakorolnak az emberi cselekvések a 

környezetre  

 A jelentősebb környezeti problémák (savas esők, levegőszennyezés, 

vízszennyezés, hulladék problémája) bemutatása 

 Az ember-természet kapcsolat bemutatása 

 A természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 

szokásrendszer megalapozása 

 Kötelességtudatra, felelősségre, a tisztább környezetünk iránti igényre 

nevelés 

 A helyi természeti, épített, és társadalmi értékek megismertetése 

 Egészséges életmódra nevelés 

 A természet és a társadalom törvényeinek megismertetése tanulóinkkal, 

ezek tiszteletben tartására és a mindennapi életük során a természet 

törvényeivel harmonizáló magatartásformák kialakítására nevelés 

 A fenntartható fejlődés fontosságának tudatosítása 

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása 

 Az Ökoiskola pályázatban vállaltak teljesítése a munkaterv szerint 

 Önkéntes munka elterjesztése 

 

A környezeti nevelés objektív feltételei (Erőforrások): 

 

Ismerethordozók, segédeszközök, objektumok, melyek feltételei az eredményes környezeti 

nevelésnek. Az intézmény a következő, környezeti nevelést segítő ismerethordozókkal, 

segédeszközökkel rendelkezik: 

- Folyamatosan bővülő számítógéppark, amely minden diák számára hozzáférhető 
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- Internet elérési lehetőség 

- MULTI-LAB rendszer 

- CD-ROM  

- Könyvtár, szakkönyvek ( a könyvtár állománya folyamatosan növekszik, s egyre nő a 

környezeti nevelésben hasznosítható könyvek aránya is. pl. növényhatározók, 

kézikönyvek, stb.) 

- Üvegház 

- Tankert 

- Gyógynövénykert 

- Vizsgálódási és terepi eszközök: 

- Környezetvédelmi mérőbőrönd (biológiai vízminőség-vizsgálathoz  szükséges eszkö-

zök, talajvizsgálathoz szükséges eszközök, akkumulátoros kiértékelő fotométer, mikro-

processzoros pH –mérő készlet) 

- Vízminőség-vizsgáló mérőbőrönd (gyorsteszt készletek: karbonát keménység, nitrát- , 

nitrit-, foszfát-, ammóniatartalom meghatározására, olajteszt papírok, akkumulátoros 

kiértékelő fotométer, többparaméteres mikroprocesszoros műszeres mérőkészlet) 

- Mikroszkópok, a meteorológiai megfigyelés eszközei (hőmérők, szélsebességmérők, 

barométer) 

 Tv, diavetítők 

A környezeti nevelés finanszírozási lehetőségeit javító pályázati lehetőségek: 

 

Önértékelés: 

Elégedettség: 

 Számítógéppark 

 Internet 

 Könyvtár, szakkönyv 

 Üvegház, tankert 

 Vizsgálódási és terepi eszközök 

 Folyóirat 

 Pályázatok sikeressége 

 

Fejlesztési javaslat: 

a) Szaktanterem 

b) Hanganyag 
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c) Képanyag (videó, CD-ROM) 

 

A környezeti nevelés humán erőforrásai: 

 

Képzések, továbbképzések, kulcskompetenciák 

 

Önértékelés: 

Erősségek: 

 Szakirányú képzés  

 Motiváltság 

 Elkötelezettség 

 Kapcsolatteremtő-készség 

 Környezettudatos szemlélet 

Fejlesztendő: 

 Módszertani kultúra 

 Nyelvtudás 

 

Az iskola környezeti nevelésében erősségként megjelenő és fejlesztendő tartalmi elemek: 

Önértékelés: 

Erősségek: 

 Globális problémák megismerése 

 Természetvédelem 

 Biológiai sokféleség 

 Egészséges életmód 

 Egészséges táplálkozás 

 Káros szenvedélyek elleni küzdelem 

 A saját település értékeinek megőrzése 

 A saját település gondjainak megismerése 

 Anyag- és eszköztakarékosság 

 Hulladékok csökkentése 
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Fejlesztendő: 

 Energiahatékonyság 

 

A környezeti nevelés partnerei, együttműködésük tartalma, formái: 

Belső partnerek: 

 iskolavezetés 

 a tantestület tagjai 

 munkaközösségek 

 osztályfőnökök 

 DÖK vezető (diák és pedagógus) 

 könyvtáros 

 diákok 

 élelmezésvezető 

 gazdasági vezető 

 technikai személyzet 

 

Külső partnerek: 

 szülők 

 fenntartó 

 Városi Pedagógiai Intézet 

 szaktanácsadók, szakértők 

 hatóságok (TIKÖFE) 

 helyi civil szervezet (ÖKO-KÖR) 

 Miskolci Vadaspark 

 OM 

 Ökológiai Intézet Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 

  

 Bükki Nemzeti Park 

 

Belső partnerek együttműködésének tartalma, formái: 

Önértékelés: 

Erősségeink: 
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 Elkötelezettség a környezeti nevelés iránt 

 Környezeti nevelési program tervezése, elkészítése 

 A tanulók és dolgozók szemléletformálása 

 A tanulók tevékenységének irányítása 

 A környezeti nevelési programok megvalósítása és értékelése 

 A munkaközösségek összehangolása a környezeti nevelésnél 

 Intézményi pályázatkészítés 

 Partneri igényfelmérés 

 Kirándulások szervezése 

 Jeles napok megünneplése 

 

Fejlesztendő területeink: 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Eszközfejlesztés 

 

Külső partnerek együttműködésének tartalma, formái: 

Önértékelés: 

Erősségeink: 

 A partnerek elkötelezettsége a környezeti nevelés iránt 

Üzemlátogatások biztosítása 

Múzeumlátogatás 

Fejlesztendő területeink 

 A környezeti programok megvalósítása, értékelése 

 Szponzorálás 

 

A program leírása 

 

Iskolánk környezeti nevelési programjának témái ún. „témahónapok” köré csoportosulnak 

(környezet- és természetvédelemről általában, állatvédelem, levegőszennyezés, 

biodiverzitás, a hulladék problémája, épített környezetünk, vízszennyezés, növényismeret, 

védett növényeink, hazánk nemzeti parkjai). 
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Hangsúlyt fektetünk a természet- és környezetvédelem jeles napjaira (Állatok Világnapja, 

Biodiverzitás Napja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Európai Nemzeti 

Parkok Napja, Környezetvédelmi Világnap). 

 

A program megvalósítása során alkalmazott módszerek: 

Alkalmazott módszereink jellemzői: 

 Tanulóink életkorának és speciális igényeinek megfelelő 

 Pozitív szemléletet adó 

 Amennyiben lehetséges, a természetben, a szabad ég alatt valósul meg 

 Tevékenységközpontú és a problémaorientáltság kerül előtérbe 

 A személyes megtapasztalásra helyezi a hangsúlyt 

 Motiváló, élményközpontú 

 Együttműködésre épül 

 A közösség- és személyiségfejlesztést is szolgálják 

 Projektmódszer 

 Témahét 

 Ökoturizmus 

A vizsgálódásokhoz kapcsolódó módszereink: 

 Megfigyelés 

 Mérés 

 Számítás 

 Dokumentálás 

Az élmény- és tevékenységközpontúságot elősegítő módszerek: 

 Kézművesség 

 Rajz 

 Könyvtári búvárkodás 

 Növények, állatok gondozása 
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 Tanulói gyűjtőmunka, kiselőadás 

 Kijelölt terület tisztán tartása 

Az érdekérvényesítést biztosító módszerek 

 Vita 

 Vélemények, javaslatok faliújságon, poszteren való bemutatása 

 Számítógéphez kötött módszerek: 

 Interaktív pedagógia 

 Internet 

 MULTI-LAB rendszer 

 IKT 

Iskolán kívül megvalósított módszerek: 

 Múzeumlátogatás 

 Állatkert (vadaspark) látogatás 

 Terepgyakorlat 

 Természetjárás, túra 

 Tanösvény bejárás 

Minőségfejlesztési módszerek: 

 A környezeti nevelésben együttműködők partnerlistája 

 Ötletgyűjtés, ötletroham 

 Kérdőív 

A környezeti nevelési program végrehajtása: 

 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemze-

dékek életminőség iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan erkölcsi-etikai 

irányultságúak, vagyis a környezeti nevelés minden pedagógus és tantárgy feladata. Ennek 

szellemében iskolánk minden pedagógusa részt vesz  az iskola környezeti nevelési prog-

ramjának megvalósításában, mind a közismereti tárgyat tanító, mind a szakmai ismerete-

ket, gyakorlatot oktató, mind a gyógypedagógusok. 
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A program tartalma beépül a munkaközösségek, a diákönkormányzat munkaterveibe, a 

tantárgyi órák menetébe, és részévé válik az osztályfőnöki, a természetismeret, a szakmai 

alapozó, a pályaorientáció, a szocializáció-mentálhigiénia, a történelem, magyar nyelv és 

irodalom, társadalomismeret stb. óráknak. Minden témának, rádióműsornak, kijelölt felelőse 

van, aki gondoskodik annak megvalósításáról. 

3.12.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A tanulási esélyegyenlőség segítésének az elvei 

Jogszabályi háttérként: 

a 2003.évi CXXV. törvény, azaz az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-

tásáról, valamint 

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 

Nemzeti Alaptanterv szolgál. 

Az iskola az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításával kapcsolatos 

főbb feladatai, különösen: 

Az iskolai hátteréből fakadó esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosításával kapcso-

latos feladatok: 

az oktatásba történő bekapcsolódás (beiratkozás) mindenki számára hozzáférhető helyen 

történő hirdetése; 

iskolai követelmények teljesítése; 

mulasztások igazolására vonatkozó egyenlő elbírálás elve; 

csoport vagy személy jogellenes elkülönítése; 

továbbtanulásra való felkészítés, így a pályaorientáció tantárgy kötelezővé tétele; 

tehetséggondozó programok, választható tantárgyak, valamint idegen nyelvek oktatása, 

valamint versenyekre való felkészítés 9-10. osztályban és a szakmai csoportoknál is; 

osztályok, csoportok alkotása-beosztása során figyelem a nemek arányára és a szegregá-

ció elkerülésére, valamint az inkluzív integrációs oktatás megvalósítására; 

kulcskompetenciák megalapozása, bővítése valamennyi évfolyamon; 
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a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

képzés nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 

a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek kiválasztása és 

alkalmazása; 

a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményének, tehetségje-

gyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység 

támogatása az iskolán kívül; 

adaptív tanulásszervezési eljárások (projektmunka, kooperatív technikák); 

egységes differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési értékelési 

eljárások alkalmazása. 

A családi háttérből fakadó esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosításával kapcsola-

tos feladatok: 

családi háttér iskolai végzettsége; 

csonka család okozta problémák, feladatok; 

család szociális és anyagi helyzetéből adódó problémák megoldásának segítése, figyelem-

mel kísérése. 

Az iskolával való együttműködés során az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítá-

sával kapcsolatos feladatok:  

a megfelelő iskolai légkörrel, az intézményi lehetőségekkel kapcsolatos feladatok; 

a tanuló védelmével összefüggő együttműködési feladatok; 

együttműködési tevékenység az iskola, a szülők, valamint a tanulóközösség között, ami 

magába foglalja a tanulók, szülők, valamint a pedagógusok jogait és kötelességeit. 

A fent leírt feladatok vonatkozásában külön szabályzat határozza meg jogsérelem esetén az 

eljárás menetét, amennyiben a sérelem az iskolában orvosolható. 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

Prevenció  

Meghívott előadók segítségével beszélgetések az alkoholról, dohányzásról, drogról  
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Felvilágosító előadással egybekötött látogatás a tinédzser-ambulancián  

Kortárssegítő tréningen való részvétel  

Konfliktuskezelési technikák tanítása  

Egészségnevelés  

Pályaválasztási tanácsadás – előadó meghívása a Munkaügyi Központból  

 

Az ifjúságvédelmi prevenciós munkát segíti a iskolapszichológus, a szociális munkás a sajá-

tos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó fejlesztőpedagógus és az iskolában heti két alka-

lommal rendelő – a tanulók egészségügyi szűrővizsgálatát is elvégző – iskolaorvos.  

Az intézménybe kerülő sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, tanulásban akadályo-

zott, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, 

vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók integrált ok-

tatása az alábbiak szerint történik:  

A tanulók szaktárgyi mentességet kaphatnak a szakértői bizottságok határozatai alapján.  

Valamennyi tanulóval egyéni fejlesztési terv alapján a fejlesztő pedagógus foglalkozik.  

Az osztályfőnök mint koordinátor folyamatos kapcsolatot tart az iskolapszichológussal, így 

biztosítva a tanulók egészséges, mentális fejődését.  

A tanulási kudarc megelőzése érdekében lehetőség van az intézményen belül az egyes ta-

gozatok közötti átjárhatóságra.  

A Dobbantó programban résztvevő SNI-s tanulók képzése a Fogyatékos Személyek Esély-

egyenlőségéért közalapítvány támogatásával történik.  

 

Szűrés  
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Hátrányos helyzetűnek célszerű tekinteni azokat a tanulókat, akik körülményeik miatt a tár-

sadalmi érvényesülésben akadályoztatva vannak, korlátozottak az alapvető szükséglet-

kielégítési lehetőségeik, a szociokulturális hátterük az átlagoshoz viszonyítva alacsony. Az 

állami nevelt fiatalok tanítása kiemelt feladatot igényel tanárainktól. Az etnikai kisebbséghez 

tartozó, a más kultúrából érkező diákjaink a tanáraink segítő, egyéni bánásmódot alkalmazó 

nevelési módszereinek eredményeként az iskolai közösségbe megfelelően beilleszkednek. 

Az anyagi helyzetüket nemcsak iskolai segélyekkel, hanem a számukra kiírt pályázatok be-

nyújtásával is próbáljuk segíteni.  

Együttműködés külső szervezetekkel  

Az ifjúságvédelmi munkában a következő szervezetekkel építettünk ki kapcsolatokat:  

Nevelési Tanácsadók  

Munkaügyi Központ  

Tinédzser Ambulancia  

Kortárssegítő csoportokat szervező intézmények: civilszervezetek  

 

Felzárkóztató program a tanulási kudarcnak kitett tanulók és a beilleszkedési, magatar-

tási zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez 

 

 Program lépése Feladat Pedagógus tevékenysége Módszer Erőforrásigény 



 

1988 

 

1. Diagnosztizálás Képességterületenként 

egyéni fejlettségi szint 

megállapítása, különös 

tekintettel a 9. évf. 

vizuális-auditív figyelem, 

diszkrimináció, differenciá-

lás, memória 

testséma, téri orientáció 

mozgás (nagymozgás, 

finommozgás, 

beszédmotorika) 

szem-kéz, szem-láb koor-

dináció 

alakállandóság 

Diagnosztizáló feladatsorok 

összeállítása, megfigyelési 

szempontsor egyeztetése, 

évfolyamonként egységesíté-

se, intézményi mérőbankba 

való elhelyezése 

Szintfelmérés 

Mérés  

Megfigyelés 

Megbeszélés az 

érintett szakmai 

munkaközösségen 

belül 

Évfolyamonként közös 

idősáv biztosítása az egyez-

tetésekhez (heti 1 óra) 

 

Számítógép 

a feladatsorok elkészítésé-

hez 

a mérés, megfigyelés 

eredményének rögzítésé-

hez 

Helyzetelemzés Tanulónként, tanulócso-

portonként a diagnosztizá-

lás eredményeinek elem-

ző kiértékelése 

Feljegyzés, összegző elem-

zés készítése. 

Kiemelten: 

tehetséggondozás 

felzárkóztatás 

Elemzés 

Rögzítés 

 

Egységes szempontsor a 

tanulócsoportonként történő 

elemzéshez. 

Számítógép 

Fejlesztési terv 

készítése 

Közép- és hosszú távú 

fejlesztési program ké-

szítése: 

fejlesztendő terület, 

feladat, 

módszer, 

eszközszükséglet megje-

lölésével 

Éves fejlesztési program 

készítése (tanévet átölelő) 

 

Tanulói fejlesztés ütemezése 

havonként  

- koncentráltan az aktuális 

képzési tartalommal 

Tervezés 

- dokumentumké-

szítés 

Ütemezés 

Korrekciós eljárás 

közbeépítése 

Fejlesztő eszközök listája 

(orthotéka készítése) 

Szakirodalom rendelkezés-

re állása az intézményi 

könyvtárban (könyvtáros) 

A oktatói testület folyamatos 

tájékoztatása a beszerzé-

sekről 

Megvalósítás 

 

    

 Program lépése Feladat Pedagógus tevékenysége Módszer Erőforrásigény 



 

1989 

 

2.  Tanulási kudarc, 

eredménytelen-

ség okainak 

feltárása 

Tanulási stílus megfigye-

lése 

Tanulási motiválhatóság 

megfigyelése 

Differenciált tanulásszer-

vezés utáni teljesítmény 

rögzítése 

Információgyűjtés: 

családlátogatás 

osztályértekezlet 

A tanuló munkájának megfi-

gyelése 

Megfigyelés 

Ok-feltárás 

Elemzés 

Közös idősáv biztosítása az 

osztályértekezlet összehí-

vásához 

Fejlesztő prog-

ram készítése, 

megvalósítás 

Az egyéni tanulási stílus-

nak megfelelő megerősí-

tés. 

Intermodális megerősítés 

Egyénre jellemző motivá-

ciós bázis kiépítése 

Differenciált tanulásszer-

vezés 

Kooperatív tanulásszerve-

zés megvalósítása (tanu-

lás párban, csoportban) 

Feladatok lebontása, üteme-

zése. 

Hiányzó tanári kompetenciák 

pótlása. Megerősítés, folya-

matos pozitív visszacsatolás. 

Elemi tanulási stratégiák 

alkalmazása 

Differenciálás 

Kooperáció 

Továbbképzés 

- házi belső 

- külső 

Beszélgető-kör 

Rendszeres könyvtárlátoga-

tás 

Beszélgető-kör időtartamá-

nak biztosítása. Szakiroda-

lom: 

diff. tanulásszervezésről 

tanulói motivációról 

tanulási stílus sajátosságá-

ról 

kooperatív tanulási techni-

kákról 

3. Nevelési ered-

ményvizsgálat 

készítése (főleg a 

beilleszkedési és 

magatartászava-

ros gyermekek 

fejlesztéséhez) 

A vizsgálat mutatóinak 

meghatározása: 

Egyes tanulók vonatkozá-

sában 

családi, szociális helyzet 

egészségi állapot 

mentálhigiénés állapot  

erkölcsi tudat, morális 

gondolkodás 

szociális képességek 

attitűdök 

az értékrend kiforrottsága, 

tartalma 

külső, belső tulajdonságok 

konfliktusok 

Tanulócsoport vonatkozá-

sában 

Osztályfőnök, terápiás szak-

emberek, team-munkában 

dolgoznak. 

A rendelkezésre álló mód-

szertan megismerése, önkép-

zés, hiányzó módszertani 

kultúra megszervezése. 

A módszerek kiválasztásánál 

az életkori tényezők figye-

lemmel kísérése. 

Többszempontú 

szociometria felvé-

tele 

- tanév elején 

- tanév végén 

Játéktevékenység 

megfigyelése 

Célzott megfigye-

lés (Pőcze-féle 

módszer) 

Folyamatkövetés 

- eseménynaplóval 

Időmérleg – elem-

zés 

9-12. évfolyamon: 

fogalmazásvizsgá-

lat 

Többszempontú szociomet-

ria feldolgozását, megjelení-

tését segítő PC program 



 

1990 

 

tanulócsoport összetétele 

pedagógiai értékelés 

alapján történő rétegző-

dés 

informális kapcsolatrend-

szer (baráti kapcsolatok, 

szociális szerepek, tekin-

tély hierarchia) 

nevelési problémák, konf-

liktushelyzetek 

- célzott tartalom-

mal 

Értékvizsgálat 

Egyéni interjú 

Fókuszpontos 

interjú 

Pedagógiai jellem-

zés 

A megfigyelések, 

elemzések, vizsgá-

latok rögzítése. 

 

 

 

3.13.  A tanulók jutalmazásával összefüggő szabályok 

Szaktanári figyelmeztető adható, ha a tanuló 

 felszerelése hiányzik, 

 házi feladatot nem készít, nem pótol, 

 órai munkában nem vesz részt (zavarja társait). 

Osztályfőnöki figyelmeztető adható 

 házirend megszegése, 

 verekedés, durvaság, 

 ellenőrző hiánya, 

 késés, 

 igazolatlan hiányzás (következmény: rossz magatartás az adott hónapban) esetén. 

Szaktanári dicsérettel értékelendő 

1. a környezet rendje, 

2. szaktárgyi verseny, 

3. vetélkedő, 

4. énekkari munka, 

5. szakköri munka. 

Igazgatói dicséret jár a 

megyei, országos versenyen elért helyezésért, 

az iskola hírnevét öregbítő kiemelkedő tevékenységért. 



 

1991 

 

Oktatói testületi dicséret adható 

Példamutató magatartásért, kiemelkedő tanulmányi munkáért. 

Jó tanuló, jó sportoló cím jár a  

Kiemelkedő tanulmányi és sportmunkáért, példamutató magatartásért.  



 

1992 

 

 
A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

Jutalmazás az ismeretátadás fázisában 

Típus Fő jellemzők Példák Kommentár 

Szociális jutalmak Kellemes interakciók 

másokkal 

Dicséret, taps, alkalom 

arra, hogy a gyerek 

barátai közé üljön, 

vagy hogy megmutas-

sa jó munkáját ked-

venc tanárának. Érin-

tés, ölelés. Mosoly. 

Írás a szülőknek a jó 

előmenetelről vagy 

viselkedésről. 

Mindezt mások visel-

kedése határozza meg. 

Gyakran a társas visel-

kedés természetes 

következménye. 

Tevékenységi jutalmak Alkalmak élvezetes 

tevékenységre 

Bármely kedvelt tevé-

kenység: játék egyéni-

leg vagy csoportosan; 

játszmák; felolvasás a 

tanárnak; érdeklődés 

szerinti munka; szaba-

don választott tevé-

kenység stb. 

A felajánlott tevékeny-

ség legyen a gyerek 

kedvenc időtöltése; a 

tantervbeli tevékeny-

ségek kerülendők; 

magukban foglalhatnak 

szociális megerősítést, 

pl. barátokkal való 

játékokat. 

Ajándékok A bizonyítás vagy ha-

ladás látható, tapintha-

tó jelei 

Csillag, pont, érdem-

jegy, jelvény, bizonyít-

vány 

Mindez használható 

önállóan vagy úgy, 

hogy későbbi jutalomra 

beváltható legyen; a 

közvetlen rendezés 

könnyebb. 

Egyéb jutalmak Tapintható (használha-

tó) ehető tárgyak 

Édesség, játék, apró 

tárgyak, díjak és külön-

féle ajándékok 

Ezeket általában csak 

a legkisebb gyerekek-

nél alkalmazzuk, vagy 

akkor, ha minden más 

jutalom hatástalannak 

bizonyul; mindig páro-

sítsuk őket valami más 

jutalommal, hogy az 

megerősítést nyerjen. 

 



 

1993 

 

 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

  Ideje Adományozza 

Szaktanári dicséret 

Kiemelkedő tantárgyi 

teljesítményért, produk-

tumért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

A szaktanár 

Osztályfőnöki dicséret 

(szóbeli, írásbeli) 

Kiemelkedő közösségi 

munkáért, projektekben 

témahetekben való 

részvételérét 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök (a 

szaktanárok, a napkö-

zis nevelők, a diákön-

kormányzat javaslata 

alapján) 

Igazgatói dicséret 

Kimagasló tanulmányi, 

kulturális, sport, pro-

jektben, témahétben 

teljesített eredményéért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslatára 

a intézményvezetője 

Jutalomkönyv 

Kimagasló tanulmányi, 

kulturális, sport, pro-

jektben, témahétben 

teljesített eredményéért 

A tanév végén 

A szaktanárok, vagy 

az osztályfőnök, a 

napközis nevelő 

Oklevél 
Kitűnő tanulmányi 

eredményért 
A tanév végén Az osztályfőnök 

Oktatói testületi dicséret 

Példamutató magatar-

tásért és/vagy kiváló 

tanulmányi eredmé-

nyért 

A tanév végén 

Az osztályfőnök javas-

latára a nevelő- testü-

let 

 Martin János Szakkép-

ző Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

- Érdemes tanulója 

- Érdemes sportolója 

- Érdemes cím és  

  oklevél 

Az adott területen nyúj-

tott kiemelkedő telje-

sítményért 

(10. évfolyamtól) 

A tanév végén 

A diákönkormányzat 

javaslatára a intéz-

ményvezetője 



 

1994 

 

Martin János Szakképző 

Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola  

- Kiváló tanulója 

- Kiváló sportolója 

- Kiváló diákmester 

  cím és oklevél 

A nyújtott – adott terüle-

ten - többszöri  kiemel-

kedő teljesítményért 

A tanév végén 

A diákönkormányzat 

javaslatára a intéz-

ményvezetője 

Martin-plakett 

Kiemelkedő szaktárgyi 

kulturális- és sporttelje-

sítményért 

Az adott iskola- 

fokozat utolsó 

tanévének végén 

A oktatói testület 

Martin díszoklevél 

Négy éven keresztül 

nyújtott kimagasló ta-

nulmányi eredményért 

Az adott iskolafo-

kozat utolsó tan-

évének végén 

A oktatói testület 

A tanulók fegyelmezésének elvei 

 

Szaktanári figyelmeztetés 

 (szóbeli, írásbeli) 

A tantárgyi követelmények nem teljesítése, az 

órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, 

írásbeli) 

A tanuló tanulmányi és magatartási kötelezettség-

szegése, a házirend enyhébb megsértése. 

Igazgatói figyelmeztetés 

(szóbeli, írásbeli) 

Az iskolai házirend gyakori megsértése, szándé-

kos, kisebb értékű károkozás, fegyelmezetlenség 

miatt. 

Igazgatói intés 

(írásbeli) 

Az iskolai házirend súlyos megsértése, szándékos 

károkozás, súlyos fegyelmezetlenség miatt. 

 

3.14.  A oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek 

 

Speciális alapelvek 

 Minden egyes tanulónak, a saját maga által választott életstíluson belül, lehetősége 

kell, hogy legyen fizikai, érzelmi, intellektuális, szociális és szellemi igényeinek kielégí-

tésére. 

 Mindenkinek biztonságban és védettnek kell magát éreznie.  



 

1995 

 

 A tanulóknak joguk van kockázatot vállalni. A kockázatokat egyensúlyba kell hozni a diák 

és a pedagógusok felelősségével, amelynek értelmében hozzá kell járulniuk mások biz-

tonságának, védelmének és általános jólétének biztosításához. 

 Mindenkit bevonunk az őt érintő döntések meghozatalába. 

 Minden tanulónak lehetősége van az iskolai és a közösség életében való részvételre. 

 Minden tanulót az egyénisége és méltóságérzetének tiszteletben tartásával kezelünk.  

 A tanulókkal kapcsolatos információkat tiszteletben tartjuk a bizalom elvén, és az idevo-

natkozó szabályoknak megfelelően kezeljük. 

 Egyénként, személyiségként, önálló személyként kezelünk minden egyes tanulót, akinek 

egyéni vonásait és különbségeit tiszteletben tartjuk, legyenek azok a kulturális háttér, val-

lási meggyőződés, vagy szexuális beállítottságból fakadóak. 



 

1996 

 

 

4. KÉPZÉSI PROGRAM 

4.1. Az intézmény képzési szerkezete 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin János Szakképző 

Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

Szakképző 

Dobbantó- 

múhelyiskola 



 

1997 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola 

és Készségfejlesztő Iskola 



 

1998 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola 

és Készségfejlesztő Iskola 



 

1999 

 

4.1.1. A intézmény képzési rendszere 

A Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását (mozgásszervi fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők), iskolarendszerű okta-

tását, szakképzését, rehabilitációs és habilitációs fejlesztését biztosítja 

 A társadalmi szükségletnek, valamint megfelelő mértékben munkaerőpiaci képzéseket és 

integrációs feladatokat lebonyolító iskola 

4.1.2. Szakképző iskola  

A szakképző iskola három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti kép-

zést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyamból, vala-

mint két, érettségire felkészítő évfolyamból áll. Az iskolánkban oktatott szakképző iskolai képzé-

seken (az alkalmassági feltételek teljesülése esetén) sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fo-

gyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarokkal küz-

dő, BTMN-es tanulók is részt vehetnek. 

4.1.3. Szakiskola 

Enyhe fokban értelmi sérültek (tanulásban akadályozottak), érzékszervi fogyatékosok, mozgás-

szervi fogyatékosok számára speciális kerettantervek szerinti részszakképesítések és szakképe-

sítések oktatása. (A intézmény által szakiskolában oktatott szakmákat sérültségi területenként 

lásd a lenti ábrában) 

4.1.4. Készségfejlesztő iskola 

Értelmileg akadályozottoknak, (értelmileg akadályozottak számára), biztosítja az életkezdéshez 

való felkészülést, a munkábaállást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 

elsajátítását. (A intézmény által oktatott készségfejlesztő iskolai képzéseket /nem OKJ szerinti, 

tanúsítvánnyal járó képzések/ lásd a lenti ábrában) 



 

2000 

 

4.1.5. Szakképzési HÍD Program (kifutó)/ 

A szakképzési HÍD program olyan tanulóknak kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási lehe-

tőséget adni, akiknek az iskola korábban jellemzően kudarcélményt jelentett, akiknek tanulmányi 

előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak, és legfeljebb 6 általános iskolai 

osztályt végeztek, de betöltötték már 15. életévüket, ellenben nem múltak el 23 évesek. A tanulók 

két év alatt az alapfokú végzettséget, és egy OKJ szerinti részszakképesítést igazoló bizonyítványt 

szereznek (A intézmény által Szakképzési Híd Program keretében oktatott szakmákat lásd a lenti 

ábrában) 

4.1.6. Felnőttoktatás 

Esti munkarendben, 2 éves képzésben, felnőttoktatás keretében indítjuk képzéseinket, ahol a 

második szakképesítés ingyenes. A következő szakmák indulására van lehetőség: női szabó, 

kárpitos, könyvkötő,nyomtatványfeldolgozó, pék, népi kézműves (fazekas, kosárfonó, 

fonottbútorkészítő, gyékény, -szalma,- és csuhétárgykészítő, szőnyegszövő szakmairányok). 

4.2. A szakképzés tartalma, óratervek 

Fő ágazatok 

Fa és bútoripari ágazat 

Kreatív ágazat 

Művészeti ágazat 

Mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

Élelmiszeripari ágazat 

Informatikai és távközlési ágazat 



 

2001 

 

A szakképzés során elérendő célok 

 

 Konkrét célok: 

 

- A pályakezdő szakmunkások felkészültségének, munkaerő-piaci értékének növelése. 

- A tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra. 

- Az egyéni tanulási utak feltételeinek kialakítása. 

- Felkészülés az uniós tagsággal járó kihívásokra és lehetőségekre. 

- Az intézmények pedagógiai, szakmai fejlesztése és a pedagógusok módszertani 

továbbképzése. 

- A szakképzésünk eszközellátottságának javítása, korszerű eszközök, 

csúcstechnológia biztosítása. 

- továbbtanulásra való felkészítés 

 

Á ltalános célok: 

- Munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó szakképzési szerkezet. 

- Korszerű infrastruktúra megteremtése és hatékony működtetése. 

- Rendelkezésre álló források hatékony felhasználása. 

- Gyakorlatorientált képzés. 

- A munkaerő-piaci igényekre rugalmasan reagálni képes felnőttképzés. 

- Vizsgarendszer egységesítése (mérés-értékelés) és különválasztása. 



 

2002 

 

4.2.1. Szakképző iskolai tartalmak, óratervek 

Asztalos 

FA- ÉS BÚTORIPAR ágazathoz tartozó 

4 0722 08 01  ASZTALOS SZAKMÁHOZ 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

1/9. 

 

2/10. 

 

3/11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

1. évfo- 

lyam 

 

2. évfo- 

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma  

576 

 

720 

 

710 

 

2006 

 

1008 

 

998 
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Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5            5   5           5   

Munkajogi alapismeretek 5            5   5           5   

Munkaviszony létesítése 5            5   5           5   

Munkanélküliség 3            3   3           3   
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Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirde-

tések 

  11         11 

  

 11         11 

  Önéletrajz és motivációs levél   20         20 

  

 20         20 

  „Small talk” – általános társalgás   11         11 

  

 11         11 

  Állásinterjú   20         20 

  

 20         20 
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Ábrázolási alapismeretek 

 

126 

 

0 

 

0 

 

126 

 

126 

 

0 

 

126 

Alapfogalmak, síkmértani szerkesz-

tések 

18           18 

  

18          18 

  Ábrázolási módok, rajzok fajtái 18           18 

  

18          18 

  Fakötések, alapszerkezetek 72           72 

  

72          72 

  Bútorfajták, ergonómiai alapok 18           18 

  

18          18 

  

http://www.martinjanos.hu/


 

2003 

 

 

  

Mérési alapismeretek 

 

36 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

36 

Mérőeszközök és alapvető mérések 8            8   8           8   

Alapvető számítások 28           28 

  

28          28 

   

Fa- és bútoripari alapgyakorlat 

 

288 

 

0 

 

0 

 

288 

 

288 

 

0 

 

288 

Biztonságos munkavégzés 36           36 

  

36          36 

  Gyártási alapdokumentumok 36           36 

  

36          36 

  Kézi alapműveletek 54           54 

  

54          54 

  Gépi alapműveletek 54           54 

  

54          54 

  Termékkészítés 108          108 

  

108         108 

   

Anyagismeret 

 

54 

 

0 

 

0 

 

54 

 

54 

 

0 

 

54 

Faanyagismeret 18           18 

  

18          18 

  Kárpitosipari alapanyagok 18           18 

  

18          18 

  Fa- és lemeztermékek 18           18 

  

18          18 

   

Digitális alapismeretek 

 

54 

 

0 

 

0 

 

54 

 

54 

 

0 

 

54 

Alapfogalmak 6            6   6           6   

Szövegszerkesztés 18           18 

  

18          18 

  Táblázatkezelés 30           30 

  

30          30 

    Tanulási terület összóraszáma 

  

558   0   0          558 

  

      558 

  

0          558 
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Bútoripari termékek gyártása 

 

0 

 

288 

 

216 

 

504 

 

184 

 

320 

 

504 

A bútoripari termékek szerkezete, a 

gyár- 

tás során használt anyagok 

  

8 

  

8 

 

8 

  

8 Asztalok szerkezete és gyártása  20          20 

  

20          20 

  Tárolóbútorok, szekrények szerke-

zete és gyártása 

  

36 

  

36 

 

8 

 

28 

 

36 Beépített bútorok szerkezete és 

gyártása 

 36 32         68 

  

8 60         68 

  Ülő- és fekvőbútorok szerkezete és 

gyár- 

tása 

  

8 

 

24 

 

32 

 

8 

 

24 

 

32 



 

2004 

 

 

 Lapszerkezetű termékek gyártása  36 20         56 

  

16 40         56 

  Bútoripari szerelési ismeretek  24 20         44 

  

16 28         44 

  Bútoripari termékek, portfólió készí-

tése 

 120 120        240 

  

100 140        240 

   

Épületasztalos-ipari termékek 

gyártása 

 

0 

 

252 

 

216 

 

468 

 

134 

 

334 

 

468 

A nyílászárók gyártása során fel-

használt 

anyagok 

  

12 

  

12 

 

12 

  

12 A nyílászárók felépítése, működé-

se, mére- tei 

  

10 

  

10 

 

10 

  

10 Hagyományos és korszerű, hőszi-

getelt 

ablakok 

  

72 

  

72 

 

20 

 

52 

 

72 Hagyományos és utólag szerelhető 

tok- szerkezetek 

  

16 

 

54 

 

70 

  

70 

 

70 Lépcsők  18 32         50 

  

 50         50 

  Fal- és mennyezetburkolatok   12         12 

  

 12         12 

  Épületasztalos-ipari szerelési isme-

retek 

 24 18         42 

  

12 30         42 

  Épületasztalos-ipari termékek, port-

fólió készítése 

  

100 

 

100 

 

200 

 

80 

 

120 

 

200   Tanulási terület összóraszáma  0   540   432          972 

  

      318 

  

654          972 
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Asztalos gépismeret 

 

0 

 

72 

 

72 

 

144 

 

32 

 

112 

 

144 

Faipari alapgépek ismerete  54          54 

  

24 30         54 

  A lapmegmunkálás és az élzárás 

gépei 

 18          18 

  

8 10         18 

  A furnérozás gépei   20         20 

  

 20         20 

  A felületkezelés gépei   20         20 

  

 20         20 

  CNC-megmunkáló gépek   32         32 

  

 32         32 

   

Asztalosipari CAD- és CNC-

technológia 

 

0 

 

36 

 

72 

 

108 

 

36 

 

72 

 

108 

CAD-alapok  20          20 

  

20          20 

  Rajzkészítés számítógéppel  16 12         28 

  

16 12         28 

  CNC-alapismeretek   16         16 

  

 16         16 

  Munkavégzés CNC-gépekkel   44         44 

  

 44         44 

    Tanulási terület összóraszáma  0   108   144          252 

  

       68   184          252 

   



 

2005 
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Anyagismeret 

 

0 

 

36 

 

36 

 

72 

 

10 

 

62 

 

72 

Faanyagok  22          22 

  

10 12         22 

  Furnérok, lap- és lemezipari termé-

kek 

 14          14 

  

 14         14 

  Ragasztóanyagok   18         18 

  

 18         18 

  Felületkezelő anyagok   18         18 

  

 18         18 

   

Integratív ismeretek 

 

0 

 

36 

 

36 

 

72 

 

36 

 

36 

 

72 

Műszaki dokumentáció  18          18 

  

18          18 

  Portfóliókészítés  18 14         32 

  

18 14         32 

  Vizsgaremek dokumentálása   14         14 

  

 14         14 

  Informatikai eszközök használata   8          8    8          8   

  Tanulási terület összóraszáma  0   72   72          144 

  

       46   98          144 

  Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   140   

           Szabad órakeret * 1 2 2 170    

 

*Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 Asztalosipari termékek gyártása 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

 

 

 

 



 

2006 

 

Kárpitos 

08. FA- ÉS BÚTORIPAR ágazathoz tartozó 
4 0723 08 03 KÁRPITOS SZAKMÁHOZ 

 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

1/9. 

 
 

2/10. 

 
 

3/11. 

 
A kép-

zés ösz-
szes 

óraszá-
ma 

 

 
1. 
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- 
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2. 
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lyam 

 
A képzés 
összes 
óraszá-

ma 

Évfolyam összes óra-
száma 

576 720 746 2042 1044 998 2042 

   M
u

n
k
a
v
á
lla

ló
i 

is
m

e
re

- 
te

k
 

 
Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
1
8 

 
0 

 
1
8 

Álláskeresés 5            5   5           
5

   
Munkajogi alapismeretek 5            5   5           

5

   
Munkaviszony létesítése 5            5   5           

5

   
Munkanélküliség 3            3   3           

3

   

   
M

u
n

k
a
v
á
lla

ló
i 
id

e
-

g
e

n
 

n
y
e

lv
 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
6
2 

Az álláskeresés lépései, álláshirdeté-
sek 

  11         11    11         
1
1

   

Önéletrajz és motivációs levél   20         20    20         
2
0

   

„Small talk” – általános társalgás   11         11    11         
1
1

   

Állásinterjú   20         20    20         
2
0
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Ábrázolási alapismeretek 

 
126 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
1
2
6 Alapfogalmak, síkmértani szerkeszté-

sek 
18           18   1

8 
         

1
8

   

Ábrázolási módok, rajzok fajtái 18           18   1
8 

         
1
8

   

Fakötések, alapszerkezetek 72           72   3
6 

         
3
6

   

Bútorfajták, ergonómiai alapok 18           18   5
4 

         
5
4

   

http://www.martinjanos.hu/


 

2007 

 

 
Mérési alapismeretek  

36 
 

0 
 

0 
 

36 
 

3
6 

 
0 

 
3
6 

Mérőeszközök és alapvető mérések 8            8   8           
8

   
Alapvető számítások 28           28   2

8 
         

2
8

   

  
Fa- és bútoripari alapgyakorlat 

 
288 

 
0 

 
0 

 
28
8 

 
288 

 
0 

 
288 

Biztonságos munkavégzés 3
6 

          36   3
6 

         36   
Gyártási alapdokumentumok 3

6 
          36   3

6 
         36   

Kézi alapműveletek 5
4 

          54   5
4 

         54   
Gépi alapműveletek 5

4 
          54   5

4 
         54   

Termékkészítés 108          108   108         108   
 
Anyagismeret 

 
5
4 

 
0 

 
0 

 
5
4 

 
5
4 

 
0 

 
54 

Faanyagismeret 1
8 

          18   1
8 

         18   
Kárpitosipari alapanyagok 1

8 
          18   1

8 
         18   

Fa- és lemeztermékek 1
8 

          18   1
8 

         18   
 
Digitális alapismeretek 

 
5
4 

 
0 

 
0 

 
5
4 

 
5
4 

 
0 

 
54 

Alapfogalmak 6            6   6           6   
Szövegszerkesztés 1

8 
          18   1

8 
         18   

Táblázatkezelés 3
0 

          30   3
0 

         30   
  Tanulási terület összóraszáma  558   0   0          558         558   0          558   
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Szabás-varrás 

 
0 

 
144 

 
108 

 
25
2 

 
126 

 
126 

 
252 

Bevonóanyagok szabása  72 36        108   5
4 

54        108   
Bevonóanyagok varrása  72 72        144   7

2 
72        144   

 
Kárpitosipari alapismeretek 

 
0 

 
144 

 
108 

 
25
2 

 
144 

 
108 

 
252 

Anyagismeret  36 9         45   3
6 

9         45   
Szerszám- és gépismeret  36 9         45   3

6 
9         45   

Bútorismeretek  0 36         36   0 36         36   



 

2008 
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Munkafolyamatok tervezése 
 

0 
 

36 
 

36 
 

72 
 

18 
 

54 
 

72 

Megrendelésfeldolgozás  0 36         36   0 36         36   
Anyagszükséglet-számítás  18 0         18   18 0         18   
Minőségbiztosítás, csomagolás, szállí-
tás 

 9 0          9   0 9          9   
Környezetvédelem, energia- és hulla-
dék- 

gazdálkodás 

 
 

9 
 

0 
 

9 
 

0 
 

9 
 

9 

  Tan u lási  terü let  ö sszó raszáma   0   36   36           72          18   54           72   
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Termékkészítés 

 
0 

 
324 

 
324 

 
648 

 
144 

 
504 

 
648 

Szabadpárnák  36 0         36   36 0         36   
Ülőbútorok kárpitozása  108 54        162   108 54        162   
Fekvőbútorok kárpitozása  72 18         90   0 90         90   
Ajtók és belső terek kárpitozása  0 72         72   0 72         72   
Felújítás  72 10         82   0 82         82   
Járműkárpitozás  0 72         72   0 72         72   
Prototípus készítése  0 36         36   0 36         36   
Szerelés  36 8         44   0 44         44   
Vizsgaremek készítése  0 54         54   0 54         54   

 
Integrált ismeretek 

 
0 

 
72 

 
108 

 
180 

 
36 

 
144 

 
180 

Ügyfélkezelési feladatok  36 18         54   0 54         54   
Informatikai eszközök használata  18 18         36   18 18         36   
Portfólió készítése  18 36         54   18 36         54   
Vizsgaremek dokumentálása  0 36         36   0 36         36   

 Tanulási terület összóraszáma   0   396   432          828         180   648          828   
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   140   

Szabad órakeret * 1 2 2 170    
 

 

Előkárpitozás  54 18         72   5
4 

18         72   
Műszaki rajz ismerete  18 36         54   1

8 
36         54   

  Tanulási terület összóraszáma  0   288   216          504         270   234          504   



 

2009 

 

*Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 Kárpitozási munkák 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

 



 

2010 

 

Bőrtermékkészítő 

16. KREATÍV ágazathoz tartozó 
4 0723 16 01 Bőrtermékkészítő SZAKMÁHOZ 

 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 
 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
 
 

Évfolyam 

 
 

1/9. 

 
 

2/10. 

 
 

3/11. 

 
A kép-

zés ösz-
szes 

óraszá-
ma 

 

 
1. évfo- 
lyam 

 

 
2. évfo- 
lyam 

 
A kép-

zés ösz-
szes 

óraszá-
ma 

Évfolyam összes óra-
száma 

576 720 620 1916 1040 876 1916 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Munkajogi alapismeretek 5            5   5           5   
Munkaviszony létesítése 5            5   5           5   
Álláskeresés 5            5   5           5   
Munkanélküliség 3            3   3           3   
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdeté-
sek 

  11         11    11         11   
Önéletrajz és motivációs levél   20         20    20         20   
"Small talk" - általános társalgás   11         11    11         11   
Állásinterjú   20         20    20         20   
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a
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p
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Ábrázolási gyakorlat 

 
108 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Szabadkézi ábrázolás 36           36   36          36   
Színek és formák kialakítása, 
hatása, összehangolása 

 

36    

36 
 

36   

36 

Műszaki ábrázolás 36           36   36          36   

http://www.martinjanos.hu/


 

2011 

 

 
Kreatív műhely 

 
324 

 
0 

 
0 

 
324 

 
324 

 
0 

 
324 

Az ágazatban használatos alap-
anyagok, segédanyagok és kellék-
anyagok ismerete, kiválasztása 

 
36 

   
36 

 
36 

  
36 

 Az ágazatban alkalmazott 
kéziszerszá- mok, gépek, beren-
dezések megismerése, használa-
ta 

 
108 

   
108 

 
108 

  
108 

Az ágazatban előforduló gyárt-
mányok, termékek, alapminták 

 

36    

36 
 

36   

36 

 

Az ágazatban előforduló munka-
folyama- tok megismerése, gya-
korlása 

 
72 

   
72 

 
72 

  
72 

Az ágazatban használt műszaki 
ismeretek, 
dokumentációk felhasználása 

 

72    

72 
 

72   

72 

 
Művészettörténeti alapismeretek 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Művészettörténet a kezdetektől az 
ókorig 

24           24   24          24   
A középkor művészettörténet-
ének nagy korszakai (román, 
gótika) 

 

12    

12 
 

12   

12 

Az újkor művészettörténetének 
nagy korszakai (reneszánsz, 
barokk-rokokó stílus) 

 
20 

   
20 

 
20 

  
20 

18-19. század művészeti irányzatai 
(klasz- 
szicizmus, romantika, realizmus) 

 

8    

8 
 

8   

8 

19-20. századforduló európai és 
magyar építészete, iparművé-
szete 

 

4    

4 
 

4   

4 

20. század - a modern művészet 
törekvé- sei (klasszikus 
avantgarde-tól a posztmo- dernig) 

 
4 

   
4 

 
4 

  
4 

 
Munkahelyi egészség és bizton-
ság 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Balesetvédelem, munkabiztonság, 
munka- egészség, műhelyrend 

 

12    

12 
 

12   

12 

Veszélyes anyagok kezelése 2            2   2           2   



 

2012 

 

 

Környezet- és tűzvédelem, újra-
hasznosítás 

 

4    

4 
 

4   

4 

  
Digitális szakmai ismeretek 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Szövegszerkesztő program haszná-
lata 

8            8   8           8   
Táblázatkezelő program használata 8            8   8           8   
Internet használata 6            6   6           6   
Műszaki dokumentáció 14           14   14          14   

  Tanulási terület összóraszáma   558   0   0          558         558   0          558   
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Munka-, környezet-, tűzvédelem, 
hulla- dék-
gazdálkodástantárgy1 

 
0 

 
36 

 
9 

 
45 

 
27 

 
18 

 
45 

Munka-, baleset és egészségvéde-
lem 

 9           9   9           9   
Környezetvédelem, fenntarthatóság  9           9   9           9   
Tűzvédelem  9           9   9           9   
Hulladékgazdálkodás  9 9         18    18         18   

 
Szakmai informatika 

 
0 

 
36 

 
18 

 
54 

 
18 

 
36 

 
54 

Szövegszerkesztés, szakmai 
dokumentá- ciók készítése 

  

18   

18 
 

9 
 

9 
 

18 

Táblázatszerkesztés, szakmai 
táblázatok készítése 

  

18   

18 
 

9 
 

9 
 

18 

Szakmai információk keresése az 
Interne- 

ten 

   

9 
 

9   

9 
 

9 

Bőrdíszműipari tervezőrendszerek 
ismere- te, alkalmazása, tervezési 
dokumentáció készítése 

   
9 

 
9 

  
9 

 
9 

 
Anyag- és áruismeret 

 
0 

 
90 

 
18 

 
108 

 
81 

 
27 

 
108 

Bőrdíszműipari alapanyagok, 
segédanya- gok, kellékanyagok 
rendszerezése, be- szerzése 

  
18 

  
18 

 
18 

  
18 

 

Természetes bőranyagok fajtái, 
felhaszná- lása, bőrgyártás, kész-
bőr-ismeret 

  
18 

  
18 

 
18 

  
18 

Műbőrök fajtái, gyártása, felhaszná-
lása 

 9           9   9           9   



 

2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

Textilanyagok fajtái, gyártása, 
felhaszná- lása 

  

9   

9 
 

9   

9 

Papíranyagok fajtái, gyártása, 
felhasználá- 
sa 

  

9   

9 
 

9   

9 

Ragasztóanyagok fajtái, felhaszná-
lása 

 9           9   9           9   
Kellékanyagok fajtái, felhasználá-
suk 

 18          18   9 9         18   
 

Bőrdíszműipari alapanyagok, 
segédanya- gok, kellékanyagok 
minőségvizsgálata 

   
9 

 
9 

  
9 

 
9 

Dokumentáció készítése egy 
tervezett termék anyagmintái-
ból, kellékeiből 

   

9 
 

9   

9 
 

9 

 
Gyártmánytervezési ismeretek 

 
0 

 
90 

 
81 

 
171 

 
68 

 
103 

 
171 

Divatinformációk, kiállítások, vásá-
rok 

 4           4    4          4   
Bőrdíszműipari termékek fajtái, 
alkatré- szei, mintái 

  

18   

18 
 

18   

18 

Modellrajzok-, metszetrajzok-, 
szerkezeti 
rajzok készítése 

  

18 
 

18 
 

36 
 

18 
 

18 
 

36 

Különböző minták szerkesztése  18 18         36   18 18         36   
Anyagszerkezet-, kellékek kiválasz-
tása 

 5 9         14   5 9         14   
Anyagszükséglet kiszámítása  18 9         27   9 18         27   
Modelltörzslap készítése  9 9         18    18         18   
Gyártmánytervezési dokumentá-
ció készí- tése 

   

18 
 

18   

18 
 

18 

 
Szabászati alapismeretek 

 
0 

 
90 

 
54 

 
144 

 
72 

 
72 

 
144 

Szabástervek készítése, alkatré-
szek elhe- lyezése, minőségi 
követelményei 

  

36   

36 
 

18 
 

18 
 

36 

Szabásminták, sablonok fajtái, ké-
szítésük 

 9           9   9           9   
Kézi szabás szerszámai, eszkö-
zei, köve- telményei, alkalmazá-
sa 

  

18   

18 
 

18   

18 

Gépi szabás szerszámai, eszkö-
zei, gépei, követelményei, alkal-
mazása 

  

9 
 

9 
 

18 
 

9 
 

9 
 

18 

  

Műbőrök anyagok minőségi tulajdon-
ságai, alkatrészek elhelyezése, szabá-
si módjai, gépei. Anyagelőirányzat 
meghatározása. 

  
 

9 

 
 

9 

 
 

18 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

18 



 

2014 

 

Természetes bőranyagok területi 
felosztá- sa, hibái, alkatrészek elhe-
lyezése, szabási módjai, gépei, 
anyagelőirányzat meghatá- rozása 

 
 

 
9 

 

 
9 

 

 
18 

 

 
9 

 

 
9 

 

 
18 

Textilanyagok minőségi tulajdonsá-
gai, alkatrészek elhelyezése, szabá-
si módjai, gépei, anyagelőirányzat 
meghatározása 

   
9 

 
9 

  
9 

 
9 

 
Papíranyagok tulajdonságai, alkatré-
szek elhelyezése, szabási módjai, 
gépei, keze- lésük, anyagelőirányzat 
meghatározása 

   
 

9 

 
 

9 

  
 

9 

 
 

9 

Csíkszabás módjai, gépei, keze-
lésük, anyagelőirányzat meghatá-
rozása 

   

5 
 

5   

5 
 

5 

Tetszőleges szabászati doku-
mentáció készítése 

   

4 
 

4   

4 
 

4 

 
Bőrdíszműtermékek gyártása 

 
0 

 
378 

 
378 

 
756 

 
198 

 
558 

 
756 

Előkészítő műveletek  36 36         72   36 36         72   
Díszítő műveletek  36 36         72   18 54         72   
Alaptechnológiák  72 72        144   72 72        144   
Varrásos, ragasztásos összeerő-
sítések ismerete, követelményei 

  

54 
 

36 
 

90 
 

36 
 

54 
 

90 

Alkatrészek összeállítása, kifordítása, 
termékek betétezése, kierősítése, 
bélelése, körbevarrása, kellékek fel-
erősítése és követelményei 

  
 

72 

 
 

90 

 
 

162 

 
 

36 

 
 

126 

 
 

162 

Az összeszerelő műveletek szerszá-
mai, gépei, beállítása, kezelése, kö-
vetelményei 

  

18 
 

18 
 

36   

36 
 

36 

Befejező műveletek  18 18         36    36         36   
Egyszerű bőrdíszmű-tárgyak ké-
szítése különböző anyagokból 

  

72 
 

36 
 

108   

108 
 

108 

 Előkészítő, összeszerelő, befejező 
műve- letek dokumentációjának el-
készítése 

   

36 
 

36   

36 
 

36 

  Tanulási terület összóraszáma  0   720   558         1278         464   814         1278   
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   160   

Szabad órakeret * 1 2 2 170    
 

 



 

2015 

 

*Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 Bőrdíszmű termékek gyártása 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

Divatszabó 

16. KREATÍV ágazathoz tartozó 
4 0723 16 03 DIVATSZABÓ SZAKMÁHOZ 

 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Férfiszabó szak-
mairány számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

1/9. 

 
 

2/10. 

 
 

3/11. 
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óraszá-
ma 
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Évfolyam összes óra-
száma 

576 720 621 1917 1008 885 1893 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5            5   5           5   
Munkajogi alapismeretek 5            5   5           5   
Munkaviszony létesítése 5            5   5           5   
Munkanélküliség 3            3   3           3   
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdeté-
sek 

  11         11    11         11   
Önéletrajz és motivációs levél   20         20    20         20   
„Small talk” – általános társalgás   11         11    11         11   
Állásinterjú   20         20    20         20   

http://www.martinjanos.hu/


 

2016 
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Ábrázolási gyakorlat 
 

108 
 

0 
 

0 
 

108 
 

108 
 

0 
 

108 

Szabadkézi ábrázolás 36           36   36          36   
Színek és formák kialakítása, 
hatása, összehangolása 

 

36   
 

36 
 

36  
 

36 

Műszaki ábrázolás 36           36   36          36   
 
Kreatív műhely 

 
324 

 
0 

 
0 

 
324 

 
324 

 
0 

 
324 

Az ágazatban használatos alap-
anyagok, segédanyagok és kellék-
anyagok ismerete, kiválasztása 

 
36 

   
36 

 
36 

  
36 

 

 

 Az ágazatban alkalmazott kéziszer-
szám- ok, gépek, berendezések 
megismerése, használata 

 
108 

   
108 

 
108 

  
108 

Az ágazatban előforduló gyártmá-
nyok, termékek, alapformák, alap-
minták 

 

36   
 

36 
 

36  
 

36 

 

Az ágazatban előforduló munkafolya-
mat- 
ok megismerése, gyakorlása 

 
72 

   
72 

 
72 

  
72 

Az ágazatban használt műszaki isme-
retek, dokumentációk felhasználása 

 

72   
 

72 
 

72  
 

72 

 
Művészettörténeti alapismeretek 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Művészettörténet a kezdetektől az óko-
rig 

24           24   24          24   
A középkor művészettörténetének 
nagy korszakai (román, gótika) 

 

12   
 

12 
 

12  
 

12 

Az újkor művészettörténetének 
nagy korszakai (reneszánsz, ba-
rokk, rokokó stílus) 

 
20 

   
20 

 
20 

  
20 

A 18–19. század művészeti irányzatai 
(klasszicizmus, romantika, realizmus) 

 

8   
 

8 
 

8  
 

8 

A 19–20. század fordulójának euró-
pai és magyar építészete, iparművé-
szete 

 

4   
 

4 
 

4  
 

4 



 

2017 

 

20. század – a modern művészet 
törekvé- sei (a klasszikus avantgárd-
tól a posztmo- dernig) 

 
4 

   
4 

 
4 

  
4 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Balesetvédelem, munkabiztonság, 
munka- 
egészség, műhelyrend 

 

12   
 

12 
 

12  
 

12 

Veszélyes anyagok kezelése 2            2   2           2   
 

Környezet- és tűzvédelem, újrahasz-
nosítás 

 

4   
 

4 
 

4  
 

4 

  
Digitális szakmai ismeretek 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Szövegszerkesztő program használata 8            8   8           8   
Táblázatkezelő program használata 8            8   8           8   
Internethasználat 6            6   6           6   
Műszaki dokumentáció 14           14   14          14   

  Tanulási terület összóraszáma  558   0   0          558         558   0          558   
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Textiltermékek szabásminta-
készítése 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Alkalmazott műszaki ismeretek  9           9   9           9   
Alapszerkesztés és szabásminta-
készítés 

 54          54   54          54   
Szabásminta-készítés divatlapból  9           9   9           9   

 
Textiltermékek gyártástechnológiája 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Ruhaipari ábrázolások  4           4   4           4   
Varrástechnológia  8           8   8           8   
Alkatrész-technológia  24          24   24          24   

 
Textiltermékek készítése gyakorlat 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Varrástechnológiai alapok  18          18   18          18   
Alkatrészek készítése  18          18   18          18   
Műszaki leírások használata  8           8   8           8   
Textiltermékek készítése  64          64   64          64   

  Tanulási terület összóraszáma  0   216   0          216         216   0          216   



 

2018 
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Lakástextíliák gyártástechnológiája 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Lakástextíliák fajtái  36          36   36          36   
 
Lakástextíliák készítése 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Lakástextíliák készítésének 
anyagai, kellékei, eszközei 

 
 

18  
 

18 
 

18  
 

18 

 Konyhai textíliák  30          30   30          30   
Szobai textíliák  30          30   30          30   
Ágynemű  30          30   30          30   

  Tanulási terület összóraszáma  0   144   0          144         144   0          144   
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Anyagismeret 
 

0 
 

54 
 

0 
 

54 
 

54 
 

0 
 

54 

Textilipari nyersanyagok  27          27   27          27   
Anyagvizsgálatok  27          27   27          27   

 
Áruismeret 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

Ruházati textíliák fajtái, csoportosítása   31         31    31         31   
  Tanulási terület összóraszáma  0   54   31           85          54   31           85   
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Férfiruhák gyártástechnológiája 

 
0 

 
54 

 
47 

 
101 

 
0 

 
93 

 
93 

Férfiruha-készítés gyártástechnológiája  14          14    12         12   
Férfiruha-készítés: nadrágok 
gyártástech- 
nológiája 

 
 

30  
 

30  
 

25 
 

25 

Férfiruha-készítés: mellény 
gyártástechno- 
lógiája 

 
 

10  
 

10  
 

9 
 

9 

Férfiruha-készítés: zakó 
gyártástechnoló- giája 

  
 

26 
 

26  
 

26 
 

26 

Férfiruha-készítés: kabát 
gyártástechnoló- giája 

  
 

18 
 

18  
 

18 
 

18 

Férfiruhák díszítési lehetőségei   3          3    3          3   
 
Férfiruhák készítése gyakorlat 

 
0 

 
126 

 
279 

 
405 

 
0 

 
403 

 
403 



 

2019 

 

 

A szabás és a szabást megelőző mű-
veletek 

 
 

8  
 

8  
 

8 
 

8 

Férfinadrág készítése  79 12         91    91         91   
Férfimellény készítése  39          39    39         39   
Férfizakó készítése   100        100    100        100   
Férfikabát és felöltő készítése   87         87    85         85   
Szabadon választott férfiruhák készíté-
se 

  80         80    80         80   

  
Férfiruhák értékesítése 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

Vállalkozási alapismeretek  0 16         16    16         16   
Kereskedelmi ismeretek   15         15    15         15   

 
Férfiruhák szerkesztése, modellezé-
se 

 
0 

 
90 

 
78 

 
168 

 
18 

 
140 

 
158 

Szakrajzi alapismeretek  5           5   5           5   
Férfinadrágok szerkesztése, model-
lezése és szabásminta-készítése 

 
 

20 
 

13 
 

33 
 

13 
 

22 
 

35 

Férfimellény alapszerkesztése, 
modellezé- se és szabásminta-
készítése 

 
 

20  
 

20  
 

18 
 

18 

Férfizakó alapszerkesztése, model-
lezése és szabásminta-készítése 

 
 

25 
 

40 
 

65  
 

60 
 

60 

Férfikabát, felöltő alapszerkesztése, 
mo- 
dellezése és szabásminta-készítése 

 
 

20 
 

25 
 

45  
 

40 
 

40 

 

Férfiruhák szerkesztése, modellezé-
se 
gyakorlat 

 
0 

 
18 

 
62 

 
80 

 
0 

 
78 

 
78 

Férfiruházati termékek szerkesz-
tése, modellezése méretarányo-
san 

 
 

18 
 

18 
 

36  
 

34 
 

34 

Műszaki rajzsorozat készítése   44         44    44         44   
 
Modellrajz és stílustan 

 
0 

 
18 

 
31 

 
49 

 
0 

 
47 

 
47 

Az emberi testalkatok és öltözetek 
kap- csolata 

 
 

18 
 

6 
 

24  
 

22 
 

22 

Férfialkatok csoportosítása   4          4    4          4   
Férfiöltözetek és öltözködési stílusok   8          8    8          8   
Modellrajzok készítése   13         13    13         13   

  Tanulási terület összóraszáma  0   306   528          834          18   792          810   



 

2020 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140   160   
Szabad órakeret* 1 2 2 170    

 

*Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 Férfiruhák készítésre gyakorlat 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 



 

2021 

 

 
 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Női szabó szakma-
irány számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

1/9. 

 
 

2/10. 

 
 

3/11. 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5            5   5           5   
Munkajogi alapismeretek 5            5   5           5   
Munkaviszony létesítése 5            5   5           5   
Munkanélküliség 3            3   3           3   
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdeté-
sek 

  11         11    11         11   
Önéletrajz és motivációs levél   20         20    20         20   
„Small talk” – általános társalgás   11         11    11         11   
Állásinterjú   20         20    20         20   
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Ábrázolási gyakorlat 
 

108 
 

0 
 

0 
 

108 
 

108 
 

0 
 

108 

Szabadkézi ábrázolás 36           36   36          36   
Színek és formák kialakítása, 
hatása, összehangolása 

 

36   
 

36 
 

36  
 

36 

Műszaki ábrázolás 36           36   36          36   
 
Kreatív műhely 

 
324 

 
0 

 
0 

 
324 

 
324 

 
0 

 
324 

Az ágazatban használatos alap-
anyagok, segédanyagok és kellék-
anyagok ismerete, kiválasztása 

 
36 

   
36 

 
36 

  
36 



 

2022 

 

 Az ágazatban alkalmazott kéziszer-
szám- ok, gépek, berendezések 
megismerése, használata 

 
108 

   
108 

 
108 

  
108 

Az ágazatban előforduló gyártmá-
nyok, termékek, alapformák, alap-
minták 

 

36   
 

36 
 

36  
 

36 

 

Az ágazatban előforduló munkafolya-
mat- 
ok megismerése, gyakorlása 

 
72 

   
72 

 
72 

  
72 

Az ágazatban használt műszaki isme-
retek, dokumentációk felhasználása 

 

72   
 

72 
 

72  
 

72 

 
Művészettörténeti alapismeretek 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Művészettörténet a kezdetektől az óko-
rig 

24           24   24          24   
A középkor művészettörténetének 
nagy 
korszakai (román, gótika) 

 

12   
 

12 
 

12  
 

12 

Az újkor művészettörténetének 
nagy korszakai (reneszánsz, ba-
rokk, rokokó stílus) 

 
20 

   
20 

 
20 

  
20 

A 18–19. század művészeti irányzatai 
(klasszicizmus, romantika, realizmus) 

 

8   
 

8 
 

8  
 

8 

A 19–20. század fordulójának euró-
pai és magyar építészete, iparművé-
szete 

 

4   
 

4 
 

4  
 

4 

20. század – a modern művészet 
törekvé- sei (a klasszikus avantgárd-
tól a posztmo- dernig) 

 
4 

   
4 

 
4 

  
4 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Balesetvédelem, munkabiztonság, 
munka- 
egészség, műhelyrend 

 

12   
 

12 
 

12  
 

12 

Veszélyes anyagok kezelése 2            2   2           2   
 

Környezet- és tűzvédelem, újrahasz-
nosítás 

 

4   
 

4 
 

4  
 

4 

  
Digitális szakmai ismeretek 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Szövegszerkesztő program használata 8            8   8           8   
Táblázatkezelő program használata 8            8   8           8   



 

2023 

 

Internethasználat 6            6   6           6   
Műszaki dokumentáció 14           14   14          14   

  Tanulási terület összóraszáma  558   0   0          558         558   0          558   
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s
s
z
e
á
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s
a
 

 
Textiltermékek szabásminta-
készítése 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Alkalmazott műszaki ismeretek  9           9   9           9   
Alapszerkesztés és szabásminta-
készítés 

 54          54   54          54   
Szabásminta-készítés divatlapból  9           9   9           9   

 
Textiltermékek gyártástechnológiája 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Ruhaipari ábrázolások  4           4   4           4   
Varrástechnológia  8           8   8           8   
Alkatrész-technológia  24          24   24          24   

 
Textiltermékek készítése gyakorlat 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Varrástechnológiai alapok  18          18   18          18   
Alkatrészek készítése  18          18   18          18   
Műszaki leírások használata  8           8   8           8   
Textiltermékek készítése  64          64   64          64   

  Tanulási terület összóraszáma  0   216   0          216         216   0          216   

    
L

a
k
á
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x
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k
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é
s
z
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é

s
e
 

 
Lakástextíliák gyártástechnológiája 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Lakástextíliák fajtái  36          36   36          36   
 
Lakástextíliák készítése 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Lakástextíliák készítésének 
anyagai, kellékei, eszközei 

 
 

18  
 

18 
 

18  
 

18 

 Konyhai textíliák  30          30   30          30   
Szobai textíliák  30          30   30          30   
Ágynemű  30          30   30          30   

  Tanulási terület összóraszáma  0   144   0          144         144   0          144   
 
Anyagismeret 

 
0 

 
54 

 
0 

 
54 

 
54 

 
0 

 
54 



 

2024 
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g
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s
 
á
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-
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e
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Textilipari nyersanyagok  27          27   27          27   
Anyagvizsgálatok  27          27   27          27   

 
Áruismeret 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

Ruházati textíliák fajtái, csoportosítása   31         31    31         31   
  Tanulási terület összóraszáma  0   54   31           85          54   31           85   
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é
-

s
e
 

 
Női ruhák gyártástechnológiája 

 
0 

 
54 

 
47 

 
101 

 
0 

 
93 

 
93 

Női ruhakészítés gyártástechnológiája  14          14    12         12   
Női ruhakészítés: szoknyák, nad-
rágok gyártástechnológiája 

 
 

30  
 

30  
 

25 
 

25 

Női ruhakészítés: blúzok, ruhák gyár-
tás- 
technológiája 

 
 

10 
 

8 
 

18  
 

17 
 

17 

Női ruhakészítés: mellények, kosz-
tümök, kabátok gyártástechnológiája 

  
 

36 
 

36  
 

36 
 

36 

Női ruhák díszítési lehetőségei   3          3    3          3   
 
Női ruhák készítése gyakorlat 

 
0 

 
126 

 
279 

 
405 

 
0 

 
403 

 
403 

 

A szabás és a szabást megelőző mű-
veletek 

 
 

8  
 

8  
 

8 
 

8 

Női szoknya és női nadrág készítése  79          79    79         79   
Női divatblúzok és női ruhák készítése  39 39         78    76         76   
Női mellény készítése   30         30    30         30   
Női blézer készítése   90         90    90         90   
Női divatkabát készítése   40         40    40         40   
Szabadon választott női ruhák készíté-
se 

  80         80    80         80   

  
Női ruhák értékesítése 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

Vállalkozási alapismeretek  0 16         16    16         16   
Kereskedelmi ismeretek   15         15    15         15   

 
Női ruhák szerkesztése, modellezé-
se 

 
0 

 
90 

 
78 

 
168 

 
18 

 
140 

 
158 

Szakrajzi alapismeretek  5           5   5           5   



 

2025 

 

Női szoknyák szerkesztése, model-
lezése és szabásminta-készítése 

 
 

20  
 

20 
 

13 
 

7 
 

20 

Női nadrágok alapszerkesztése, 
modelle- 
zése és szabásminta-készítése 

 
 

20  
 

20  
 

15 
 

15 

Női blúzok alapszerkesztése, model-
lezése és szabásminta-készítése 

 
 

25  
 

25  
 

20 
 

20 

Női ruhák alapszerkesztése, model-
lezése és szabásminta-készítése 

 
 

20  
 

20  
 

15 
 

15 

Női mellények modellezése és 
szabásmin- ta-készítése 

  
 

13 
 

13  
 

13 
 

13 

Női kosztümkabátok alapszerkesz-
tése, modellezése és szabásmin-
ta-készítése 

  
 

40 
 

40  
 

45 
 

45 

Női kabátok alapszerkesztése, 
modellezé- se és szabásminta-
készítése 

  
 

25 
 

25  
 

25 
 

25 

 

Női ruhák szerkesztése, modellezé-
se 
gyakorlat 

 
0 

 
18 

 
62 

 
80 

 
0 

 
78 

 
78 

Női ruházati termékek szerkesztése, 
mo- 
dellezése méretarányosan 

 
 

18 
 

62 
 

80  
 

78 
 

78 

  
Modellrajz és stílustan 

 
0 

 
18 

 
31 

 
49 

 
0 

 
47 

 
47 

Az emberi testalkatok és öltözetek 
kap- csolata 

 
 

18 
 

6 
 

24  
 

22 
 

22 

Női alkatok csoportosítása   4          4    4          4   
Női öltözetek és öltözködési stílusok   8          8    8          8   
Modellrajzok készítése   13         13    13         13   

  Tanulási terület összóraszáma   0   306   528          834          18   792          810   
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   160   

Szabad órakeret* 1 2 2 170    
 

*Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 Női ruhák készítésre gyakorlat 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 



 

2026 

 

Nyomdász 

16. KREATÍV ágazathoz tartozó 
4 0211 16 12 Nyomdász SZAKMÁHOZ 

 
Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 
 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Nyomtatványfeldolgozó szakmairány számára 
 

 
 

Évfolyam 

 
 

1/9. 

 
 

2/10. 

 
 

3/11. 

 
A kép-

zés ösz-
szes 

óraszá-
ma 

 

 
1. évfo- 
lyam 

 

 
2. évfo- 
lyam 

 
A kép-

zés ösz-
szes 

óraszá-
ma 

Évfolyam összes óra-
száma 

576 792 694 2062 1152 910 2062 

   
M
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n

k
a
v
á
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m

e
re

- 
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k
 

 
Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5            5   5           5   
Munkajogi alapismeretek 5            5   5           5   
Munkaviszony létesítése 5            5   5           5   
Munkanélküliség 3            3   3           3   

   
M
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k
a
v
á
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e
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g
e

n
 

n
y
e
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdeté-
sek 

  11         11    11         11   
Önéletrajz és motivációs levél   20         20    20         20   
„Small talk” – általános társalgás   11         11    11         11   
Állásinterjú   20         20    20         20   

    
V

iz
u
á

-

lis
 a

la
-

a
la

-

p
o

k
  

Tervezés és kivitelezés 
 

234 
 

0 
 

0 
 

234 
 

234 
 

0 
 

234 

Tervezési alapismeretek 54           54   54          54   
A digitális fényképezés gyakorlata 27           27   27          27   

http://www.martinjanos.hu/


 

2027 

 

Grafikai és dekorációs alapok 36           36   36          36   
A mozgókép- és animációkészítés 
alapjai 

27           27   27          27   
A nyomdai előkészítés alapjai 18           18   18          18   
Nyomtatási alapismeretek 36           36   36          36   
A nyomtatványfeldolgozás alapjai 36           36   36          36   

 

  
A vizuális tervezés szoftverei 

 
216 

 
0 

 
0 

 
216 

 
216 

 
0 

 
216 

Vektorgrafikus programok 72           72   72          72   
Pixelgrafikus programok 72           72   72          72   
Kiadványszerkesztő program 72           72   72          72   

 
A vizuális tervezés alapismeretei 

 
108 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Színtan 18           18   18          18   
Tipográfiai alapismeretek 18           18   18          18   
A digitális fényképezés alapjai 27           27   27          27   
Feldolgozási alapismeretek 27           27   27          27   
A média műfajai 18           18   18          18   

  Tanulási terület összóraszáma   558   0   0          558         558   0          558   
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Egyszerű kötések 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
72 

Egyszerű kézi műveletek  6           6    6          6   
Az egyszerűbb technológiákhoz 
kapcso- lódó gépi műveletek 

  

36   

36   

36 
 

36 

Drótfűzőgép kezelése  5           5    5          5   
Spirálkötés  3           3    3          3   
Ragasztókötés  10          10    10         10   
Egyéb nyomdaipari termékek  12          12    12         12   

 

Kereskedelmi és ügyviteli 
nyomtatvá- nyok gyártása 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
72 

Naptárak  15          15    15         15   
Kártyák  15          15    15         15   
Jegyzettömbök  12          12    12         12   



 

2028 

 

Félkemény kötés  30          30    30         30   
 
Modellkönyv készítése 

 
0 

 
36 

 
72 

 
108 

 
0 

 
108 

 
108 

Könyvtest készítése kézzel  16 16         32    16         16   
Könyvtábla készítése kézzel  10 10         20    10         10   

 

 

 A könyvkikészítés műveletei  10 10         20    10         10   
Vizsgaremek   36         36    72         72   

 
Nagyüzemi könyvgyártás 

 
0 

 
216 

 
186 

 
402 

 
216 

 
186 

 
402 

A nagyüzemi könyvgyártás műveletei  36 26         62   36 26         62   
A nagyüzemi könyvgyártás gépi 
berende- zései 

  

72 
 

62 
 

134 
 

72 
 

62 
 

134 

A brosúragyártás gépi berendezései  36 26         62   36 26         62   
A folyóiratgyártás és gépi berendezé-
sei 

 36 36         72   36 36         72   
Digitális nyomatok feldolgozása  36 36         72   36 36         72   

 
Nem megfelelő nyomdatermék javí-
tása 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

Nagyüzemi termelés során kelet-
kezett, nem megfelelő termék kija-
vítása 

   

18 
 

18   

18 
 

18 

Minőség-ellenőrzés   18         18    18         18   
 
Munkabiztonság és környezetvéde-
lem 

 
0 

 
18 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

A munka- és a tűzvédelem célja, fel-
adatai 

 1           1   1           1   
Általános és helyi biztonsági előírások  1           1   1           1   
Baleset jelzése, elsősegélynyújtás  1           1   1           1   
A tűz jelzésére vonatkozó szabályok  1           1   1           1   
A tűzoltó készülékek típusai, használa-
tuk 

 1           1   1           1   
A környezetvédelem fogalma, jelentő-
sége 

 1           1   1           1   
Szelektív hulladékgyűjtés  4           4   4           4   
Veszélyes anyagok  4           4   4           4   
Környezetvédelmi szabványok, KIR  4           4   4           4   

  Tanulási terület összóraszáma  0   414   294          708         234   474          708   
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Az anyagok csoportosítása 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Papírtípusok  5           5   5           5   
Kartonok  3           3   3           3   
Könyvkötő lemezek  2           2   2           2   
Könyvkötő borítóanyagok  6           6   6           6   
Ragasztóanyagok  5           5   5           5   
Segédanyagok  4           4   4           4   
Fólia nyomathordozók  6           6   6           6   
Nyomdafestékek  3           3   3           3   
Kenőanyagok  2           2   2           2   

 
Anyagvizsgálati módszerek 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

Szubjektív mérési módszerek  10          10    10         10   
Mérőműszeres vizsgálatok  26          26    26         26   

  Tanulási terület összóraszáma  0   72   0           72          36   36           72   
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A nyomóforma-készítés alapjai 

 
0 

 
18 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

A nyomdai előkészítés alapjai  2           2   2           2   
Magasnyomó forma  2           2   2           2   
A flexonyomóforma-készítés alapjai  4           4   4           4   
Az ofszetnyomóforma-készítés alapjai  4           4   4           4   
A digitális nyomóforma-készítés alapjai  2           2   2           2   
A szitanyomóforma-készítés alapjai  2           2   2           2   
Mélynyomó forma  2           2   2           2   

 
Nyomtatási alapismeretek 

 
0 

 
54 

 
0 

 
54 

 
54 

 
0 

 
54 

Az íves nyomtatás sajátosságai  4           4   4           4   
A tekercsnyomtatás sajátosságai  4           4   4           4   
A flexonyomtatás technológiájának 
alap- 
jai 

 
 

7  
 

7 
 

7  
 

7 



 

2030 

 

Az ofszetnyomtatás technológiájának 
alapjai 

  

7   

7 
 

7   

7 

 

 A digitális nyomtatás technológiájának 
alapjai 

  

7   

7 
 

7   

7 

A szitanyomtatás technológiájának 
alapjai 

 5           5   5           5   
Egyéb nyomtatási technológiák  4           4   4           4   
Nyomathibák felismerése  16          16   16          16   

  Tanulási terület összóraszáma  0   72   0           72          72   0           72   
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Címkék kiszerelése 

 
0 

 
72 

 
124 

 
196 

 
72 

 
124 

 
196 

Ívek és tekercsek riccelési, nyírá-
si és vágási műveletei 

  

7 
 

8 
 

15 
 

7 
 

8 
 

15 

Riccelő-, nyíró- és vágógépek, -
modulok 

 7 8         15   7 8         15   
Címketekercsek felületnemesítése  7 10         17   7 10         17   
Nyomatlan címketekercsek készítése 
(hálókivezetés) 

  

6 
 

16 
 

22 
 

6 
 

16 
 

22 

Címketekercsek feldolgozása 
(bobinázás) 

 8 15         23   8 15         23   
Többrétegű címkék feldolgozása  7 15         22   7 15         22   
Bookletcímkék feldolgozása  7 15         22   7 15         22   
Tekercskiszerelő gépek  8 15         23   8 15         23   
Kiszerelés közbeni minőség-ellenőrzés  8 11         19   8 11         19   
Tekercsek címkeszám-, folyómé-
ter- és átmérőszámítása 

  

7 
 

11 
 

18 
 

7 
 

11 
 

18 

 
Dobozfeldolgozás 

 
0 

 
126 

 
142 

 
268 

 
126 

 
142 

 
268 

Kartonívek bígelése, perforálása és 
stan- colása 

  

10 
 

10 
 

20 
 

10 
 

10 
 

20 

Kartonívek felületnemesítése  10 12         22   10 12         22   
Stancoló- és kitörőszerszámok felépí-
tése 

 24 22         46   24 22         46   
A stancolás gépei és működésük  32 22         54   32 22         54   
Dobozragasztó gépek és működésük  32 22         54   32 22         54   
Dobozok továbbfeldolgozása  18 18         36   18 18         36   
Vizsgaremek   36         36    36         36   

 



 

2031 

 

  
Lágy falú csomagolóanyagok 
kiszerelé- 
se 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Tekercsek laminálása   8          8    8 

Tekercslamináló gépek   12         12 
  

 12 

Tekercsek hasítási és nyírási műve-
letei 

  6          6    6 

Tekercskiszerelő gépek   12         12 
  

 12 

Kiszerelés közbeni minőség-
ellenőrzés 

  8          8    8 

Zsugorfólia technológia   6          6    6 

Zsugorfólia ragasztó gépek   10         10 
  

 10 

Zsugorfólia perforáló, -vágó gépek   10         10 
  

 10 

 
Papír csomagolóanyagok kisze-
relése 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

Csomagolópapír-tekercsek  5           5   5  

Csomagolópapír-ívek  5           5   5  

Papírtasakgyártás  5           5   5  

Papírtasak-készítő gépek  8           8   8  

Papírtáskagyártás  5           5   5  

Papírtáska-készítő gépek  8           8   8  

  Tanulási terület összóraszáma  0   234   338          572 
  

      234 
  

338   

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 105     

Szabad órakeret* 1 2 2 170   

 
**Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 Csomagolóanyag-gyártás 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 



 

2032 

 

 

Kisgyermekgondozó, -nevelő 

22. Szociális ágazathoz tartozó 
5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő SZAKMÁHOZ 

 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 
 
 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 
összes 

óraszáma 

 
 
1/13. 

 
 
2/14. 

 
A képzés 
összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 442 431 666 2115 1131 984 2115 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5              5   5           5   
Munkajogi alapismeretek 5              5   5           5   
Munkaviszony létesítése 5              5   5           5   
Munkanélküliség 3              3   3           3   
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Munkavállalói idegen nyelv 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

62 
 

62 
 

0 
 

62 
 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11         11    11         11   
Önéletrajz és motivációs levél     20         20    20         20   
„Small talk” – általános társalgás     11         11    11         11   
Állásinterjú     20         20    20         20   

    
S

z
o

c
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a
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a
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p
k
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p
z
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Szakmai személyiségfejlesztés 

 
72 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
0 

 
144 

Kommunikációs készségfejlesztés 18 26            44   44          44   

http://www.martinjanos.hu/
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Viselkedéskultúra 36             36   36          36   
A reális énkép ismerete 18 28            46   46          46   
Konfliktuskezelés  18            18   18          18   
 
Pszichológia 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Általános és személyiséglélektani 
ismere- 
tek 

 

16      

16 
 

16   

16 

Fejlődéslélektani alapok 12 12            24   24          24   
Szociálpszichológiai alapismeretek 8 12            20   20          20   

 

 Családi mentálhigiéné  12            12   12          12   
 
Egészségügyi ismeretek 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Az emberi test felépítése 26             26   26          26   
Népegészségtani alapismeretek  12            12   12          12   
Gyógyszertani alapok 10             10   10          10   
Egészségkultúra  12            12   12          12   
Környezetvédelem és fenntarthatóság  12            12   12          12   
 
Elsősegélynyújtás alapismeretei 

 
32 

 
22 

 
0 

 
0 

 
0 

 
54 

 
54 

 
0 

 
54 

Az elsősegélynyújtás alapjai 4 2             6   6           6   
Elsődleges teendők vészhelyzetekben 4 2             6   6           6   
A segélyhívás folyamata, újraélesztés 4 2             6   6           6   
Eszméletlen sérült 4 6            10   10          10   
Baleseti sérülések 4 2             6   6           6   
Mérgezések 4 2             6   6           6   
Belgyógyászati állapotok és ellátásuk 8 6            14   14          14   
 
Társadalomismeret 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A mai magyar társadalom 18             18   18          18   
Demográfia és népesedés  18            18   18          18   
Család és háztartás  18            18   18          18   
Az emberi szükségletek rendszere 18             18   18          18   
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Szociális ismeretek 

 
22 

 
122 

 
0 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
0 

 
144 

Szociális ellátórendszer ismerete 12             12   12          12   
A szociális segítés etikája  22            22   22          22   
Ismerkedés a szociális ellátórend-
szer intézményeivel 

  

24     

24 
 

24   

24 

Krízis- kitől kérhetek segítséget 10             10   10          10   
Függőség - szenvedély  26            26   26          26   

 

 Humán szolgáltatások  26            26   26          26   
Szociális gondoskodás  24            24   24          24   
  Tanulási terület összóraszáma  234   324   0   0   0          558         558   0          558   
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A gyermekek védelmének rendszere 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
62 

 
98 

 
0 

 
98 

 
98 

A gyermekvédelem kezdetei    24          24    24         24   
A gyermekvédelmi törvény jogi alapjai    12 5         17    17         17   
A gyermekek védelmének rendszere     15         15    15         15   
Gyermekvédelmi beavatkozást 
igénylő problémák 

     

12 
 

12   

12 
 

12 

A gyermekvédelem gyakorlata     15         15    15         15   
Csoportos problémamegoldó workshop     15         15    15         15   
 
A bölcsődei ellátás szervezési felada-
tai 

 
0 

 
0 

 
0 

 
50 

 
22 

 
72 

 
50 

 
22 

 
72 

A bölcsőde működésének személyi 
fel- tételei 

    

12   

12 
 

12   

12 

A bölcsődei ellátás tárgyi feltételei    16          16   16          16   
A bölcsőde működésének feltételei    22          22   22          22   
A bölcsődei szolgáltatások működé-
sének feltételei 

     

22 
 

22   

22 
 

22 

 
Otthont nyújtó ellátások 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
51 

 
21 

 
72 

Átmeneti gondozás lehetőségei   12           12   12          12   
A gyermek nevelésbe vétele   12           12   12          12   
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Örökbefogadás   5            5   5           5   
Az otthont nyújtó ellátások személyi 
és tárgyi feltételei 

   

43    

43 
 

22 
 

21 
 

43 

  Tanulási terület összóraszáma  0   0   72   86   84          242         101   141          242   
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Tanulástechnikai módszerek, tanu-
lás- 
technikai gyakorlatok 

 
0 

 
0 

 
31 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

A tanulást befolyásoló külső és 
belső tényezők 

   

5    

5 
 

5   

5 

A hatékony tanulás külső és belső 
ténye- zői 

   

4    

4 
 

4   

4 

Tanulási módszerek, eszközök sze-
repe a hatékony tanulásban 

   

8    

8 
 

8   

8 

A mai kor tanulási módszerei   5            5   5           5   
Saját élményű tanulás, élménypedagó-
gia 

  4            4   4           4   
Szakmai tanulás a terepen, a 
professzio- 
nizmus modellje 

   

5    

5 
 

5   

5 

 

A segítő hivatás, segítő kapcsola-
tok a nevelőmunkában 

 
0 

 
0 

 
16 

 
0 

 
46 

 
62 

 
10 

 
52 

 
62 

A segítő hivatás és hatása a személyi-
ségre 

  6            6   6           6   
Carl Rogers humanisztikus pszichológi-
ája 

    12         12    12         12   
A Gordon módszer alkalmazása a 
kis- gyermeknevelő munkájában 

     

22 
 

22   

22 
 

22 

Ericson fejlődésmodellje     12         12    12         12   
A kisgyermeknevelő személyiségé-
nek meghatározó szerepe 

   

10    

10 
 

4 
 

6 
 

10 

Tanulási terület összóraszáma  0   0   47   0   46           93          41   52           93   
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Az egészséges csecsemő és kis-
gyermek fejlődése 

 
0 

 
0 

 
95 

 
0 

 
13 

 
108 

 
59 

 
49 

 
108 

Az egészséges és átlagostól eltérő 
fejlődés megítélése 

   

8   

8 
 

16 
 

8 
 

8 
 

16 

Méhen belüli fejlődés szakaszai 
és a fejlődést befolyásoló ténye-
zők 

   

5    

5 
 

5   

5 
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Méhen kívüli fejlődést befolyásoló 
ténye- zők 

   

8   

5 
 

13 
 

8 
 

5 
 

13 

A testi fejlődés nyomon követésének 
és mérésének gyakorlata 

   

20    

20 
 

10 
 

10 
 

20 

A csecsemő és kisgyermek mozgás-
fejlő- dése 

   

16    

16 
 

8 
 

8 
 

16 

 

 A csecsemő és kisgyermek kognitív 
fejlő- dése 

   

20    

20 
 

10 
 

10 
 

20 

A csecsemő és kisgyermek érzelmi 
fejlő- dése 

   

18    

18 
 

10 
 

8 
 

18 

 
A játéktevékenység fejlődése 

 
0 

 
0 

 
0 

 
97 

 
47 

 
144 

 
97 

 
47 

 
144 

A játék elméleti megközelítése    12          12   12          12   
Játékelméletek    22          22   22          22   
A játék fejlődése    26 12         38   26 12         38   
Nehézségek a játékban    10          10   10          10   
A játékpedagógia elvi alapjai    10          10   10          10   
A kisgyermeknevelő feladata a 
játéktevé- kenységgel kapcsolatban 

    

12   

12 
 

12   

12 

A szülők bevonása a játékba    5 5         10   5 5         10   
Első lépések a művészetek felé     30         30    30         30   
 
A kisgyermek gondozása 

 
0 

 
0 

 
0 

 
78 

 
102 

 
180 

 
78 

 
102 

 
180 

A gondozás fogalma, célja, feltételei    14          14   14          14   
A gondozás, mint tevékenység    26 32         58   26 32         58   
A gyermeki kompetenciafejlődés 
támoga- tása 

    

12 
 

22 
 

34 
 

12 
 

22 
 

34 

Folyamatos napirend a bölcsődében     22         22    22         22   
A gondozási tevékenység módszertana    26 26         52   26 26         52   
 
A kisgyermek táplálása 

 
0 

 
0 

 
62 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

A táplálék útja   8            8   8           8   
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A táplálás metodikája, a termé-
szetes táplálás 

   

8    

8 
 

8   

8 

A táplálás metodikája, a mester-
séges táplálás 

   

8    

8 
 

8   

8 

A kevert táplálás és az elválasztás 
folya- 
mata 

   

10    

10 
 

10   

10 

A tápanyag összetevői   8            8   8           8   
Az evést is tanulni kell   8            8   8           8   

 
 A táplálási tevékenység módszerta-

na 
  7            7   7           7   

A beteg gyermek táplálása   5            5   5           5   

 
Beteg gyermek ápolása a böl-
csődében 

 
0 

 
0 

 
48 

 
48 

 
12 

 
108 

 
48 

 
60 

 
108 

A beteg megfigyelése   12           12 
  

12          12 
  Az ápolás fogalma és folyamata   16           16 

  
16          16 

  Lázas beteg ellátása, lázcsillapítás   8            8   8           8   

Emésztőrendszeri és anyagcsere 
betegsé- 
gek 

    
12 

  
12 

  
12 

 
12 

Veleszületett és szerzett betegsé-
gek 

   12          12 
  

 12         12 
  Gyermekkori betegségek    24          24 

  
 24         24 

  Szűrővizsgálatok és védőoltások     12         12 
  

 12         12 
  Balesetek gyermekintézményekben   12           12 

  
12          12 

    Tanulási terület összóraszáma  0   0   205   223   174          602 
  

      344 
  

258          602 
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Gyógypedagógiai ismeretek 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Gyógypedagógiai alapismeretek     20         20 
  

 20         20 
  Gyógypedagógia területei     18         18 

  
 18         18 

  Specifikus ellátási szükségletek     24         24 
  

 24         24 
   

Kisgyermeknevelő dokumentáci-
ós 
feladatai 

 
0 

 
0 

 
0 

 
46 

 
93 

 
139 

 
46 

 
93 

 
139 

A bölcsőde működésével kapcsola-
tos dokumentáció 

    
12 

 
20 

 
32 

 
12 

 
20 

 
32 

A kisgyermeknevelő szakmai 
dokumentá- ciós feladatai 

    
12 

 
22 

 
34 

 
12 

 
22 

 
34 
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Gyermekotthoni dokumentáció is-
meretei 

    20         20 
  

 20         20 
  A kisgyermek megfigyelése    22 31         53 

  
22 31         53 

   
  

Kutatási módszerek a kisgyer-
mekneve- lés gyakorlatában 

 
0 

 
0 

 
0 

 
58 

 
37 

 
95 

 
23 

 
72 

 
95 

A pedagógiai kutatás jellemzői    12          12 
  

12          12 
  A pedagógiai kutatás lépései    12 10         22 

  
7 15         22 

  Hogyan készítsek portfóliót?    12 7         19 
  

4 15         19 
  Szociometria készítésének gyakor-

lata 
   22 20         42 

  
 42         42 

    Tanulási terület összóraszáma  0   0   0   104   192          296 
  

       69   227          296 
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Pszichológiai és pedagógiai is-
meretek 

 
0 

 
0 

 
26 

 
0 

 
46 

 
72 

 
0 

 
72 

 
72 

A személyiség fejlődéséről tanult 
alapis- meretek összefoglalása 

   
26 

   
26 

  
26 

 
26 

Szociálpszichológiai ismeretek     46         46 
  

 46         46 
   

Családi mentálhigiéné 
 
0 

 
0 

 
82 

 
10 

 
0 

 
92 

 
0 

 
92 

 
92 

A családról szerzett alapismeretek 
össze- foglalása 

   
22 

   
22 

  
20 

 
20 

Családi mentálhigiéné   22           22 
  

 20         20 
  A család elégtelen működése   12           12 

  
 10         10 

  A kisgyermekkori nevelés gyakorla-
ta 

  26 10          36 
  

 42         42 
   

Családközpontú nevelés a böl-
csődében 

 
0 

 
0 

 
10 

 
8 

 
62 

 
80 

 
0 

 
80 

 
80 

A nevelés-gondozás alapelvei     20         20 
  

 20         20 
  A szülői kompetencia támogatása   10 8 12         30 

  
 30         30 

  Kapcsolattartási formák     30         30 
  

 30         30 
    Tanulási terület összóraszáma  0   0   118   18   108          244 

  
        0   244          244 

  Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 0 200   200   

Szabad órakeret* 1 2 2 170      
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*Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 A csecsemő és kisgyermekellátás ismerete gyakorlat 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 
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Pék 

ÉLELMISZERIPAR ágazathoz tartozó 
4 0721 05 11 Pék SZAKMÁHOZ 

 
Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 
 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
 

 
 

Évfolyam 

 
 

1/9. 

 
 

2/10. 

 
 

3/11. 

 
A kép-

zés ösz-
szes 

óraszá-
ma 

 

 
1. 
évfo- 
lyam 

 

 
2. 
évfo- 
lyam 

 
A kép-

zés ösz-
szes 

óraszá-
ma 

Évfolyam összes óra-
száma 

576 810 702 2088 1117 971 2088 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5            5   5           5   
Munkajogi alapismeretek 5            5   5           5   
Munkaviszony létesítése 5            5   5           5   
Munkanélküliség 3            3   3           3   
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdeté-
sek 

  11         11    11         11   
Önéletrajz és motivációs levél   20         20    20         20   
„Small talk” – általános társalgás   11         11    11         11   
Állásinterjú   20         20    20         20   
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Élelmiszerismeret 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Anyagismeret 36           36   36          36   

http://www.martinjanos.hu/
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Élelmiszeripari technológiai alapok 36           36   36          36   
 
Műszaki alapismeretek 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Géprajzi alapismeretek 9            9   9           9   
Gépelemek 7            7   7           7   
Erőátviteli gépelemek 7            7   7           7   
Csövek és csővezetékek 7            7   7           7   
Villanymotorok, hajtóművek, áttételek 6            6   6           6   

 

  
Élelmiszervizsgálat 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Bevezetés a laboratóriumi munkába 8            8   8           8   
Mintavétel 8            8   8           8   
Tömegmérés 8            8   8           8   
Térfogatmérés 8            8   8           8   
Hőmérsékletmérés 8            8   8           8   
Sűrűségmérés 16           16   16          16   
Oldatok 16           16   16          16   

 
Alapozó gyakorlatok 

 
144 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
0 

 
144 

Mérések 18           18   18          18   
Szakmaspecifikus alapműveletek 126          126   126         126   

 
Munkavédelem és higiénia 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Munkavédelem 18           18   18          18   
Higiénia 18           18   18          18   

 
Alágazati specializáció 

 
198 

 
0 

 
0 

 
198 

 
198 

 
0 

 
198 

Alágazati specializáció 198          198   198         198   
  Tanulási terület  összóóraszáma   558   0   0          558         558   0          558   
 
Sütőipari ismeretek 

 
0 

 
90 

 
92 

 
182 

 
78 

 
104 

 
182 
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Sütőipari anyagok  24          24   12 12         24   
A sütőipari technológia szakaszai  30          30   30          30   
Kenyérfélék  24          24   24          24   
Péksütemények  12 34         46   12 34         46   
Finompékáruk   32         32    32         32   
Egyedi táplálkozási igényt kielégítő ter- 
mékek 

  
 

8 
 

8  
 

8 
 

8 

Egyedi technológiák   8          8    8          8   
Hagyományos sütőipari termékek   10         10    10         10   

 

  
Szakmai gépek 

 
0 

 
36 

 
52 

 
88 

 
36 

 
52 

 
88 

Sütőipari eszközök  4           4   4           4   
A nyersanyagtárolás és -előkészítés 
gépei, 
berendezései 

 
 

12  
 

12 
 

12  
 

12 

A kovász- és tésztakészítés gépei, 
beren- 
dezései 

 
 

16 
 

10 
 

26 
 

16 
 

10 
 

26 

A tésztafeldolgozás gépei  4 12         16   4 12         16   
Kelesztők   8          8    8          8   
Kemencék és sütők   16         16    16         16   
A késztermékkezelés és a cso-
magolás gépei, berendezései 

  
 

6 
 

6  
 

6 
 

6 

 
Sütőipari termékek készítése 

 
0 

 
550 

 
388 

 
938 

 
293 

 
645 

 
938 

             0              0   
A raktározás és előkészítés műveletei  50          50   50          50   
Technológiai műveletek  429         429   172 257        429   
Kenyérkészítés  25 130        155   25 130        155   

 

Péksütemények és finompékáruk ké-
szítése 

 
 

30 
 

185 
 

215 
 

30 
 

185 
 

215 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő, 
hagyományos és egyedi technoló-
giával készült termékek készítése 

  
10 

 
58 

 
68 

 
10 

 
58 

 
68 

A pékség működése  6 15         21   6 15         21   
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Minőség-ellenőrzés és minőségbiz-
tosítás 

 
0 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

Nyersanyagvizsgálatok  10          10   10          10   
Késztermékvizsgálatok  20          20   20          20   
Minőségszabályozás  10          10   10          10   
Üzemi minőségbiztosítási feladatok  22          22   22          22   

  Tanulási  terület  összóraszáma   0   738   532         1270         469   801         1270   
 

   G
a
z
d
a
s
á

g
i 

é
s
 

v
á

lla
l-
 

k
o
z
á
s
i 

is
m

e
re

-

te
k
 

 
Gazdasági és vállalkozási isme-
retek 

 
0 

 
36 

 
72 

 
108 

 
36 

 
72 

 
108 

Gazdasági alapismeret  18  18 18  18 
Vállalkozás alapítása  18  18 18  18 
Vállalkozás működtetése   72 72  72 72 

Tanulási  terület  összóraszáma 0 36 72 108 36 72 108 

    
P

o
rt

fó
lió

k
é
s
z
ít
é
s
  

Portfóliókészítés 
 

0 
 

36 
 

36 
 

72 
 

36 
 

36 
 

72 

A portfóliókészítés alapjai  4  4 4  4 
Bemutatkozás, célkitűzés  4  4 4  4 
Dokumentumgyűjtés  28 32 60 28 32 60 
Összegzés, reflexió   4 4  4 4 
Tanulási terület összóraszáma 0 36 36 72 36 36 72 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   160   
Szabad órakeret* 1 2 2 170    

 
*Szabad órakeret felhasználása:  Digitális kultúra 

 Munkavállalói ismeretek 

 Sütőipari termékek készítése 

A  szabad órakeret tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

 
*A szabadon tervezhető órakereteket felhasználását, tanévenként felülvizsgáljuk a bememeneti kompetenciák alapján. 
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Szakközépiskola kifutó 
 
34 543 02 Asztalos szakképesítés óraterve 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján SZVK: 29/2016. (VIII.26) NGM 

 

 
Szakmai 

követelmény- 
modulok 

 

 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti 
oktatással 

1/9. 
évfolyam 

2/10. 
évfolyam 

3/11. évfolyam 

elméleti 
heti 
óraszám 

 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

 
ögy 

elméleti 
heti 
óraszám 

 

gyakorlati 
heti 

óraszám 

 
ögy 

elméleti 
heti 
óraszám 

 

gyakorlati heti 
óraszám 

11500-12 Munkahelyi 
egés- zség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biz- tonság 

 
0,5 

       

 
11499-12 Foglalkoztatás II. 

 
Foglalkoztatás II. 

     
0,5 

 

 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

 

Foglalkoztatás I. 

     
 

2 

 

 
11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés alapjai 

  
1 

   

Biztonságos 
munkavégzés gyakorlata 

 
1 

    

 

10224-12 
Alapvető tömörfa 
megmunká- lás 

Faipari szakmai és 
gépismeret 

2 
     

Faipari szakmai gyakorlat 
 

7 
    

 
10225-12 
Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari szerelési 
ismere- tek 

1 
     

Asztalosipari szerelési 
gyakor- lat 

 
2 

 
2 

 
2 
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10226-12 
Asztalosipari termékek gyártá- 
sa 

Szerkezettan-szakrajz és 
tech- nológia 

   
4 

  
4 

 

Asztalosipari szakmai 
gyakor- lat 

   
9 

 
8,5 

 
10228-12 
Gépkezelés 

Gépkezelési ismeretek 
  

1 
 

1 
 

Gépkezelési 
gyakorlat 

   
4 

 
4 

 
 

10229-12 
Gyártáselőkészítési feladatok 

Faipari szakrajz 1 
     

 
Gyártáselőkészítési 
ismeretek 

   
2 

  
1 

 

Összes óra 4,5 10 8 15 8,5 14,5 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 

Összes óra szabad sávval 17 25 25,5 

Éves óraszám szabad sávval 612 900 790,5 

Szakmai szabad sáv tartalma* 

9. évfolyam 2,5 óra 

Vállalkozzunk II. 

Munkapiac 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

10. évfolyam 2 óra 

11371-12 Biztonságos munkavégzés alapjai 

Vállalkozzunk II. 

Munkapiac 
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11. évfolyam 2,5 óra 

11497-12 Foglalkoztatás I.11499-12 Foglalkoztatás II. 

Etikus Vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgy (10228-12 Gépkezelési gyakorlat, 10226-12 asztalosipari szakmai gyakorlat, 
10225-12Asztalosipari szerelési gyakorlat) 

*A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. mel-
léklete alapján 
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34 542 05 Kárpitos szakképesítés óraterve 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján SZVK: 27/2012. (VIII.27.) NGM 

 

 Szakmai kö-
vetelmény-
modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti heti 
óraszám 

gyakorlati heti 
óraszám 

ögy 
elméleti heti 

óraszám 
gyakorlati heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati heti óra-
szám 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 Fog-
lalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Fog-
lalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.     2  

10233-12 
Járműkárpitos 
tevékenységek 

Járműkárpitozási 
ismeretek 

    2  

Járművek kárpitozása   
gyakorlat 

   2  7 

10234-12 
Kárpitozás 
alapjai 

Kárpitos szakmai 
ismeretek 

3  5  2  

Gyártástechnológiai 
alapismeretek gyakor-
lat 

 7  2   

10235-12 
Kárpitozott 
termékek ké-
szítése, felújí-
tása 

Kárpitozástechnológia 1  3  2  

Kárpitozott termékek 
készítése, javítása 
gyakorlat 

 3  11  7,5 

Összes óra 4,5   10  8  15 8,5  14,5  

Összes óra 14,5 

140 

23 

140 

23 

Összes óra szabad sávval 17 25 25,5 

Éves óraszám szabad sávval 612 900 790,5 
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Szakmai szabad sáv tartalma* 

9. évfolyam 2,5 óra 

Vállalkozzunk II. 

Munkapiac 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

10. évfolyam 2 óra 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Vállalkozzunk II. 

Munkapiac 

11. évfolyam 2,5 óra 

11497-12 Foglalkoztatás I.11499-12 Foglalkoztatás II. 

Etikus Vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgy (10233-12 Járműkárpitos tevékenységek, 10234-12 Kárpitozás alapjai 10235-12 Kárpitozott 
termékek készítése, felújítása) 

*A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. mel-
léklete alapján 
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4.2.2. Szakiskolai tartalmak, óratervek 

 
Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 
A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

 

előkészítő 
évfolyam 

heti óraszám  
(36 hét) 

9. évfolyam 
heti óraszám 

9. évfolyam 
éves óra-

szám 
(36 héttel) 

10. évfolyam 
heti óraszám 

10. évfo-
lyam 

éves óra-
szám 

(35 héttel) 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 402,5 

Szakmai elmélet és 
gyakorlat együtt 

0 21 756+70 21 735 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1137,5 

8-10% szabad sáv* 
(közismereti rész) 

3,5 1,5 54 1,5 52.5 

8-10% szabad sáv 
* 
 (szakmai rész) 

0 2 72 2 70 

Mindösszesen 
(teljes képzés ide-
je) 

35 35 1260+70 36 1260 

 

 

 

 

http://www.martinjanos.hu/
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A szakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: 

 

Előkészítő 

évfolyam 

heti óra-

szám 

36 hét 

9. évfo-

lyam 

heti 

óraszám 

 

9. évfo-

lyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

10. évfo-

lyam 

heti 

óraszám 

 

10. évfo-

lyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

11. évfo-

lyam 

heti 

óraszám 

 

11. évfo-

lyam 

éves 

óraszám 

36 héttel 

12. évfo-

lyam 

heti 

óraszám 

 

12. évfo-

lyam 

éves 

óraszám 

32 héttel 

Közismeret 31,5 10,5 378 11,5 414 10,5 378 10,5 336 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
0 21 756+70 21 756+105 21 756+105 21 672 

Összesen 31,5 31,5 1134+70 32,5 1170+105 31,5 1134+105 31,5 1008 

8-10% szabad sáv * 

(közismereti rész) 
3,5 2 72 1,5 54 1,5 54 1,5 48 

8-10% szabad sáv*  

(szakmai rész) 
0 1,5 54 2 72 2 72 2 64 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 35 1260+70 36 1296+105 35 1260+105 35 1120 
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Szakiskola 2 éves részszakképesítések óratervei 

21 542 02 Asztalosipari szerelő –tanulásban akadályozottak számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint  

SZVK: 12/2013. (III. 28.) NGM 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 
11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés alapjai 

1 
  

 
 
 
 
 

 
70 

1 
 

Biztonságos 
munkavégzés 
gyakorlata 

 
1 

 
1 

 
10224-12 
Alapvető tömörfa megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépis- meret 

3 
 

3 
 

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 
6 

 
6 

 
10225-12 
Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari szerelési 
ismeretek 

3 
 

3 
 

Asztalosipari szerelési 
gyakorlat 

 
7 

 
7 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 
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Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

11371-12 Biztonságos munkavégzés 

10.évfolyam 2 óra 
7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10224-12 Faipari szakmai gyakorlat, 10225-12 asztalosipari szerelési szakmai 

gyakorlat) 

A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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21 542 02 Asztalosipari szerelő –hallássérültek számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 

SZVK: 12/2013. (III. 28.) NGM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 
11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés alapjai 

1 
  

 
 
 
 
 

 
70 

1 
 

Biztonságos 
munkavégzés 
gyakorlata 

 
1 

 
1 

 
10224-12 
Alapvető tömörfa megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépis- meret 

3 
 

3 
 

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 
6 

 
6 

 
10225-12 
Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari szerelési 
ismeretek 

3 
 

3 
 

Asztalosipari szerelési 
gyakorlat 

 
7 

 
7 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 
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Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

11371-12 Biztonságos munkavégzés 

10.évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10224-12 Faipari szakmai gyakorlat, 10225-12 asztalosipari szerelési szakmai 

gyakorlat) A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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31 542 01Bőrtárgykészítő – Tanulásban akadályozottak számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 

SZVK: 25/2014. (VIII. 26.) NGM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

 
10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 
művele- tek 

Bőripari anyag 
és áruismeret 

3 
  

 
 
 
 

 
70 

2 
 

Szabás, 
előkészí- tés 

2 
 

2 
 

Szabás, 
előkészí- tés 
gyakorlat 

 
7 

 
7 

 
10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy 
készítés 

2 
 

2 
 

Bőrtárgy 
készítés 
gyakorlat 

 
7 

 
8 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 
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Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10258-12 Bőrtárgy készítés gyakorlat) 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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31 542 01Bőrtárgykészítő – hallássérültek számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 

SZVK: 25/2014. (VIII. 26.) NGM 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

 
10256-12 

Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 
művele- tek 

Bőripari anyag 
és áruismeret 

3 
  

 
 
 
 

 
70 

2 
 

Szabás, 
előkészí- tés 

2 
 

2 
 

Szabás, 
előkészí- tés 
gyakorlat 

 
7 

 
7 

 
10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy 
készítés 

2 
 

2 
 

Bőrtárgy 
készítés 
gyakorlat 

 
7 

 
8 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2058 

 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10258-12 Bőrtárgy készítés gyakorlat) 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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31 542 01Bőrtárgykészítő – mozgássérültek számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 

SZVK: 25/2014. (VIII. 26.) NGM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 
 

10256-12 
Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő 

művele- tek 

Bőripari anyag 
és áruismeret 

3 
  

 
 
 
 

70 

2 
 

Szabás, 
előkészí- tés 

2 
 

2 
 

Szabás, 
előkészí- 
tés gyakorlat 

 7  7 

 
10258-12 

Bőrtárgy készítése 

Bőrtárgy 
készítés 

2 
 

2 
 

Bőrtárgy 
készítés 
gyakorlat 

 7  8 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 
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Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10.évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10258-12 Bőrtárgy készítés gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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21 543 02 Faipari gépkezelő– tanulásban akadályozottak számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 

SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM 

 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
 

11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés 
alapjai 

 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
 

Biztonságos 
munkavégzés 
gyakorlata 

  

1 
  

1 

 
10224-12 

Alapvető tömörfa 
megmunkálás 

Faipari szakmai 
és gépismeret 

3 
 

3 
 

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 
6 

 
6 

 
10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési 
is- meretek 

3 
 

3 
 

Gépkezelési 
gyakorlat 

 
7 

 
7 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2062 

 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10228-12 Gépkezelési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2063 

 

21 543 02 Faipari gépkezelő– hallássérültek számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 
SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM 

 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
 

11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés 
alapjai 

 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
 

Biztonságos 
munkavégzés 
gyakorlata 

  

1 
  

1 

 
10224-12 

Alapvető tömörfa 
megmunkálás 

Faipari szakmai 
és gépismeret 

3 
 

3 
 

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 
6 

 
6 

 
10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési 
is- meretek 

3 
 

3 
 

Gépkezelési 
gyakorlat 

 
7 

 
7 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2064 

 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10228-12 Gépkezelési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 



 

2065 

 

 

31 543 01 Famegmunkáló–hallássérültek számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint  

SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

 
11371-12 

Biztonságos 
munkavégzés 

Biztonságos munka- 
végzés alapjai 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

1 
 

Biztonságos munka- 
végzés gyakorlata 

 
1 

 
1 

 
 

10224-12 
Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépismeret 

 

2 
  

2 
 

Faipari szakmai gya- 
korlat 

  

5 
  

5 

 
 

10225-12 
Asztalosipari 

szerelés 

Asztalosipari szerelési 
ismeretek 

 

2 
  

2 
 

Asztalosipari szerelési 
gyakorlat 

  
4 

  
4 

 

10228-12 
Gépkezelés 

 

Gépkezelési ismeretek 
 

2 
  

2 
 

Gépkezelési 
gyakorlat 

 
4 

 
4 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 



 

2066 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10228-12 Gépkezelési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2067 

 

31 543 01 Famegmunkáló -hallássérültek számára 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 
SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlat
i 

ög
y 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
11371-12 

Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos munka- 
végzés alapjai 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

1 
 

Biztonságos munka- 
végzés gyakorlata 

 
1 

 
1 

 
 

10224-12 
Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépismeret 

 

2 
  

2 
 

Faipari szakmai 
gya- korlat 

  

5 
  

5 

 
 

10225-12 
Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari 
szerelési 
ismeretek 

 

2 
  

2 
 

Asztalosipari 
szerelési 
gyakorlat 

  
4 

  
4 

 

10228-12 
Gépkezelés 

 

Gépkezelési 
ismeretek 

 

2 
  

2 
 

Gépkezelési 
gyakorlat 

 
4 

 
4 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 



 

2068 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10228-12 Gépkezelési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 

 



 

2069 

 

31 521 03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő – tanulásban akadályozottak számára 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 

SZVK :12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ög
y 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok 2   
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

  

Gépészeti alapozó feladatok 
gyakorlata 

  

4 
  

 
10163-12 

Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 1    

Elsősegélynyújtás gyakorlat 
  

1 
  

 
10180-12 

A hegesztés előkészítő és befejező 
műveletei 

Hegesztési alapismeretek 2 
 

2 
 

Hegesztési alapgyakorlatok  3  6 

 

11455-12 
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés 

feladatok 

Hegesztési ismeretek II. 3  3  

 
Hegesztési gyakorlatok II. 

  
5 

  
10 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2070 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11455-12 Hegesztési gyakorlatok) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 



 

2071 

 

 
 

31 521 03Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő – hallássérültek számára 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint 

SZVK :12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

 

 
Szakmai követelmény-
modulok 

 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

 
10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok 2   
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

  

Gépészeti alapozó feladatok 
gyakorlata 

  

4 
  

 
10163-12 

Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 1    

Elsősegélynyújtás gyakorlat 
  

1 
  

 
10180-12 

A hegesztés előkészítő és 
befejező műveletei 

Hegesztési alapismeretek 2 
 

2 
 

Hegesztési alapgyakorlatok  3  6 

 

11455-12 
Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztés feladatok 

Hegesztési ismeretek II. 3  3  

 
Hegesztési gyakorlatok II. 

  
5 

  
10 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 



 

2072 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11455-12 Hegesztési gyakorlatok) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 

 



 

2073 

 

31 541 17 Keksz- és ostyagyártó – tanulásban akadályozottak számára 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint  

SZVK: 56/2016. (VIII.19.) FM 

 
Szakmai 
követelmén
y modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmleti gyakorlti ögy elmleti gyakorlti 

 

 
10889-12 Édesipari 

Tartóssüte- 
mény 
gyártás 

Édesipari technoló- 
gia I 

 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
 

Szakmai gépek I 
 

2 
  

1 
 

Szakmai gyakorlat I  13  13 

 
 
 
 

11919-16 
Élelmiszerelőállítá

si 
alapismeretek 

 

Munka- és környe- 
zetvédelem 

 
2 

   

Mikrobiológia és higiénia 
 

1 
   

Minőségirányítás 
   

1 
 

 

Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

    
3 

Gazdasági és fo- 
gyasztóvédelmi 
ismeretek 

 
1 

  
2 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 



 

2074 

 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10889-12 Szakmai gyakorlat I) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2075 

 

 

31 541 17 Keksz- és ostyagyártó – hallássérültek számára 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint  

SZVK: 56/2016. (VIII.19.) FM 

 
Szakmai 
követelmén
y modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

 
10889-12 Édesipari 

Tartóssüte- 
mény 
gyártás 

Édesipari technoló- 
gia I 

 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
 

Szakmai gépek I 
 

2 
  

1 
 

Szakmai gyakorlat I  13  13 

 
 
 
 

11919-16 
Élelmiszerelőállítá

si 
alapismeretek 

 

Munka- és környe- 
zetvédelem 

 
2 

   

Mikrobiológia és higiénia 
 

1 
   

Minőségirányítás 
   

1 
 

 

Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

    
3 

Gazdasági és fo- 
gyasztóvédelmi 
ismeretek 

 
1 

  
2 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 



 

2076 

 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10889-12 Szakmai gyakorlat I) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2077 

 

 

31 521 01 Kerékpárszerelő – tanulásban akadályozottak számára 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint  

SZVK:35/2016. (VIII.31.) NFM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
10502-12 

Motor- és kerékpárszerelés gépészeti 
alapjai 

Szakrajz 7 
  

 
 
 
 
 

 
70 

  

Anyag- és gyártásismeret 4 
 

3 
 

 
10503-12 

Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli 
alapjai 

Jogi és vállalkozási 
ismere- tek 

  
2 

 

Munkavédelmi speciális 
is- meretek 

1 
 

1 
 

 
10504-12 

Kerékpárszerelő feladatai 

Kerékpár szerkezeti 
ismere- tek 

 
6 

 
4 

Kerékpár karbantartási 
isme- retek 

 
3 

 
11 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 12 9 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2078 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10504-12 Kerékpár karbantartási ismeretek) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2079 

 

 

31 521 01 Kerékpárszerelő – hallássérültek számára 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint SZVK:35/2016. (VIII.31.) NFM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
10502-12 

Motor- és kerékpárszerelés gépészeti 
alapjai 

Szakrajz 7 
  

 
 
 
 
 

 
70 

  

Anyag- és gyártásismeret 4 
 

3 
 

 
10503-12 

Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli 
alapjai 

Jogi és vállalkozási 
ismere- tek 

  
2 

 

Munkavédelmi speciális 
is- meretek 

1 
 

1 
 

 
10504-12 

Kerékpárszerelő feladatai 

Kerékpár szerkezeti 
ismere- tek 

 
6 

 
4 

Kerékpár karbantartási 
isme- retek 

 
3 

 
11 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 12 9 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2080 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10504-12 Kerékpár karbantartási ismeretek) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2081 

 

 

31 521 01 Kerékpárszerelő – látássérültek számára 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet szerint  

SZVK:35/2016. (VIII.31.) NFM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
10502-12 

Motor- és kerékpárszerelés gépészeti 
alapjai 

Szakrajz 7 
  

 
 
 
 
 

 
70 

  

Anyag- és gyártásismeret 4 
 

3 
 

 
10503-12 

Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli 
alapjai 

Jogi és vállalkozási 
ismere- tek 

  
2 

 

Munkavédelmi speciális 
is- meretek 

1 
 

1 
 

 
10504-12 

Kerékpárszerelő feladatai 

Kerékpár szerkezeti 
ismere- tek 

 
6 

 
4 

Kerékpár karbantartási 
isme- retek 

 
3 

 
11 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 12 9 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2082 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10504-12 Kerékpár karbantartási ismeretek) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2083 

 

 

21 543 03 Kézi könyvkötő – tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

10236-12 
Gyártás-

előkészítés, 
minőségügy 

Gyártáselőkészítés 3 
  

 
 
 
 
 

70 

2 
 

Gyártáselőkészítés gyakorlata 
 

6 
 

7 

 
10237-12 

Kézi könyvkötés 

Kézi könyvkötés 2 
 

2 
 

Kézi könyvkötés gyakorlata 
 

8 
 

8 

 

10238-12 Munkajog, munkabiztonság 

Jogi alapismeretek 1 
 

1 
 

Munkavédelem 1 
 

1 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2084 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10237-12 Kézi könyvkötés gyakorlata) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2085 

 

 

21 543 03 Kézi könyvkötő – hallássérültek számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

10236-12 
Gyártás-

előkészítés, 
minőségügy 

Gyártáselőkészítés 3 
  

 
 
 
 
 

70 

2 
 

Gyártáselőkészítés gyakorlata 
 

6 
 

7 

 
10237-12 

Kézi könyvkötés 

Kézi könyvkötés 2 
 

2 
 

Kézi könyvkötés gyakorlata 
 

8 
 

8 

 

10238-12 Munkajog, munkabiztonság 

Jogi alapismeretek 1 
 

1 
 

Munkavédelem 1 
 

1 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2086 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10237-12 Kézi könyvkötés gyakorlata) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2087 

 

 

21 543 03 Kézi könyvkötő – mozgássérültek számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

10236-12 
Gyártás-

előkészítés, 
minőségügy 

Gyártáselőkészítés 3 
  

 
 
 
 
 

70 

2 
 

Gyártáselőkészítés gyakorlata 
 

6 
 

7 

 
10237-12 

Kézi könyvkötés 

Kézi könyvkötés 2 
 

2 
 

Kézi könyvkötés gyakorlata 
 

8 
 

8 

 

10238-12 Munkajog, munkabiztonság 

Jogi alapismeretek 1 
 

1 
 

Munkavédelem 1 
 

1 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2088 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10237-12 Kézi könyvkötés gyakorlata) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2089 

 

 

21 543 03 Kézi könyvkötő – látássérültek számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

10236-12 
Gyártás-

előkészítés, 
minőségügy 

Gyártáselőkészítés 3 
  

 
 
 
 
 

70 

2 
 

Gyártáselőkészítés gyakorlata 
 

6 
 

7 

 
10237-12 

Kézi könyvkötés 

Kézi könyvkötés 2 
 

2 
 

Kézi könyvkötés gyakorlata 
 

8 
 

8 

 

10238-12 Munkajog, munkabiztonság 

Jogi alapismeretek 1 
 

1 
 

Munkavédelem 1 
 

1 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2090 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10237-12 Kézi könyvkötés gyakorlata) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2091 

 

 

21 542 01 Lakástextil készítő – tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK: 29/2016. (VIII.26) NGM 

 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 
 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. 
évfolya

m 

10. 
évfolya

m 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

10113-16 
Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 
áru- 
ismeret 

3 
  

 
 

 
70 

2 
 

Anyagvizsgálatok 
gyakorlat 

 
3 

 
4 

 

10118-16 
Lakástextíliák készítése 

Lakástextíliák gyártás- 
technológiája 

4 
 

5 
 

Lakástextíliák 
készítése, 
javítása gyakorlat 

 
11 

 
10 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2092 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10118-16 Lakástextíliák készítése, javítása gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2093 

 

 

21 542 01 Lakástextil készítő – hallássérültek számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK: 29/2016. (VIII.26) NGM 

 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 
 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. 
évfolya

m 

10. 
évfolya

m 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

10113-16 
Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 
áru- 
ismeret 

3 
  

 
 

 
70 

2 
 

Anyagvizsgálatok 
gyakorlat 

 
3 

 
4 

 

10118-16 
Lakástextíliák készítése 

Lakástextíliák gyártás- 
technológiája 

4 
 

5 
 

Lakástextíliák 
készítése, 
javítása gyakorlat 

 
11 

 
10 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2094 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10118-16 Lakástextíliák készítése, javítása gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2095 

 

 

21 621 01 Lóápoló és gondozó –tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 

 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 
 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlat
i 

ög
y 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
 
 

 
10951-16 

Lógondozási 
feladatok 

Tartás és takarmányozás 3 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
70 

2,5 
 

Tartás és takarmányozás 
gya- korlata 

 
5 

 
5,5 

Anatómia és egészségtan 3 
 

2 
 

Anatómia és egészségtan 
gya- korlata 

 
2 

 
2 

 

 
11016-12 

Lótenyésztési 
feladatok 

Lótenyésztés 3 
 

2 
 

Lótenyésztés gyakorlata 
 

5 
 

5 

Gazdálkodási ismeretek   2  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 9 12 8,5 12,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 



 

2096 

 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11016-12 Lótenyésztés gyakorlata) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 



 

2097 

 

 

21 621 01 Lóápoló és gondozó –hallássérültek számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 

 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 
 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlat
i 

ög
y 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
 
 

 
10951-16 

Lógondozási 
feladatok 

Tartás és takarmányozás 3 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
70 

2,5 
 

Tartás és takarmányozás 
gya- korlata 

 
5 

 
5,5 

Anatómia és egészségtan 3 
 

2 
 

Anatómia és egészségtan 
gya- korlata 

 
2 

 
2 

 

 
11016-12 

Lótenyésztési 
feladatok 

Lótenyésztés 3 
 

2 
 

Lótenyésztés gyakorlata 
 

5 
 

5 

Gazdálkodási ismeretek   2  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 9 12 8,5 12,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 



 

2098 

 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11016-12 Lótenyésztés gyakorlata) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2099 

 

 

21 215 02 Mézeskalács készítő tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet szerint 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 
 

 
Szakmai 
követelménymo
dulok 

 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmél
eti 

gyakorlati ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

10942-16Mézeskalács 
készítés 

Mézeskalács készí- 
tés 

 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

 

2 
 

 
Mézeskalács készí- 
tés gyakorlat 

  
 

14 

  

 
13 

 
 
 
 
 
 

11919-16 
Élelmiszerelőállítási 

alapismeretek 

 

Munka- és környe- 
zetvédelem 

 
2 

   

Mikrobiológia és 
higiénia 

 

2 
   

Minőségirányítás 
   

1 
 

 

Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

    
3 

Gazdasági és fo- 
gyasztóvédelmi 
ismeretek 

 

1 
  

2 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 



 

2100 

 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10942-12 mézeskalács-készítés gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2101 

 

 

21 215 02 Mézeskalács készítő hallássérültek számára 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet szerint 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 
 

 
Szakmai 
követelménym
odulok 

 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

10942-16Mézeskalács 
készítés 

Mézeskalács készí- 
tés 

 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

 

2 
 

 
Mézeskalács készí- 
tés gyakorlat 

  
 

14 

  

 
13 

 
 
 
 
 
 

11919-16 
Élelmiszerelőállítási 

alapismeretek 

 

Munka- és környe- 
zetvédelem 

 
2 

   

Mikrobiológia és 
higiénia 

 

2 
   

Minőségirányítás 
   

1 
 

 

Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

    
3 

Gazdasági és fo- 
gyasztóvédelmi 
ismeretek 

 

1 
  

2 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 



 

2102 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10942-12 mézeskalács-készítés gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2103 

 

 

21 622 02 Parkgondozó tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgya
k 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlat
i 

ög
y 

elméleti gyakorlat
i 

 
 
 
 
 

10961-16 
Kertészeti alapismeretek 

Növénytan 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

2 
 

Termesztési ismeretek 1 
 

1 
 

Termesztési ismeretek gyakorlat 
 

2 
 

4 

Műszaki alapismeretek 1 
   

Műszaki alapismeretek gyakorlat 
 

2 
 

2 

10962-16 
Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 1 
   

 

11070-16 Növényismeret 

Növényismeret 1 
 

2 
 

Növényismeret gyakorlat 
 

3 
 

4 

 
 
 
 

11069-16 Kertfenntartás 

 
Kertfenntartás 

1 
   

 
Kertfenntartás gyakorlat 

 
4 

 
4 

 
Kertfenntartás műszaki ismeretei 

1 
   



 

2104 

 

Kertfenntartás műszaki ismeretei 
gya- korlat 

 
2 

 
2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 
 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11069-16 Kertfenntartás gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2105 

 

 

21 622 02 Parkgondozó hallásérültek számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgya
k 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlat
i 

ög
y 

elméleti gyakorlat
i 

 
 
 
 
 

10961-16 
Kertészeti alapismeretek 

Növénytan 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

2 
 

Termesztési ismeretek 1 
 

1 
 

Termesztési ismeretek gyakorlat 
 

2 
 

4 

Műszaki alapismeretek 1 
   

Műszaki alapismeretek gyakorlat 
 

2 
 

2 

10962-16 
Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 1 
   

 

11070-16 Növényismeret 

Növényismeret 1 
 

2 
 

Növényismeret gyakorlat 
 

3 
 

4 

 
 
 
 

11069-16 Kertfenntartás 

 
Kertfenntartás 

1 
   

 
Kertfenntartás gyakorlat 

 
4 

 
4 

 
Kertfenntartás műszaki ismeretei 

1 
   



 

2106 

 

Kertfenntartás műszaki ismeretei 
gya- korlat 

 
2 

 
2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 
 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11069-16 Kertfenntartás gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2107 

 

 

21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás – tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 

 
Szakmai követelmény-
modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
 
 
 

11945-16 Sütőipari 
alapismeretek 

Sütőipari tech-
no- lógia I 

 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
 

Szakmai gépek I 2  1  

Szakmai számítá- 
sok I 

 

1 
   

13 

Szakmai 
gyakor- lat I 

  

13 
  

 
 
 
 
 
 

 
11919-16 

Élelmiszerelőállítási 
alapismeretek 

 

Munka - és 
kör- 
nyezetvédele
m 

 
1 

   

Mikrobiológia 
és higiénia 

 

1 
   

Minőségirányítás 
   

1 
 

Minőség- 
ellenőrzés 
gyakor- lat 

    
3 



 

2108 

 

Gazdasági és 
fo- 
gyasztóvédelm
i ismeretek 

 
1 

  
2 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11945-16 Szakmai gyakorlat I) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2109 

 

 

21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás – hallássérültek számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 

 
Szakmai követelmény-
modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
 
 
 

11945-16 Sütőipari 
alapismeretek 

Sütőipari tech-
no- lógia I 

 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
 

Szakmai gépek I 2  1  

Szakmai számítá- 
sok I 

 

1 
   

13 

Szakmai 
gyakor- lat I 

  

13 
  

 
 
 
 
 
 

 
11919-16 

Élelmiszerelőállítási 
alapismeretek 

 

Munka - és 
kör- 
nyezetvédele
m 

 
1 

   

Mikrobiológia 
és higiénia 

 

1 
   

Minőségirányítás 
   

1 
 

Minőség- 
ellenőrzés 
gyakor- lat 

    
3 



 

2110 

 

Gazdasági és 
fo- 
gyasztóvédelm
i ismeretek 

 
1 

  
2 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11945-16 Szakmai gyakorlat I) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2111 

 

 

21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás – látássérültek számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016. (VIII.19.) FM 

 
Szakmai követelmény-
modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 
 
 
 

11945-16 Sütőipari 
alapismeretek 

Sütőipari tech-
no- lógia I 

 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
 

Szakmai gépek I 2  1  

Szakmai számítá- 
sok I 

 

1 
   

13 

Szakmai 
gyakor- lat I 

  

13 
  

 
 
 
 
 
 

 
11919-16 

Élelmiszerelőállítási 
alapismeretek 

 

Munka - és 
kör- 
nyezetvédele
m 

 
1 

   

Mikrobiológia 
és higiénia 

 

1 
   

Minőségirányítás 
   

1 
 

Minőség- 
ellenőrzés 
gyakor- lat 

    
3 



 

2112 

 

Gazdasági és 
fo- 
gyasztóvédelm
i ismeretek 

 
1 

  
2 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 5 16 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11945-16 Szakmai gyakorlat I) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2113 

 

 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő – tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:29/2016. (VIII.26) NGM 

 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

12082-16 
Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

  

8 
 
 
 

 
70 

  

7 

Irodai alkalmazások gyakorlata 
  

5 
  

6 

12084-16 
Üzleti kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a titkári munká- 
ban 

 

8 
  

8 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2114 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (12082-16 Gépírási és levelezési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2115 

 

 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő – hallássérültek számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:29/2016. (VIII.26) NGM 

 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

12082-16 
Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

  

8 
 
 
 

 
70 

  

7 

Irodai alkalmazások gyakorlata 
  

5 
  

6 

12084-16 
Üzleti kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a titkári munká- 
ban 

 

8 
  

8 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2116 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (12082-16 Gépírási és levelezési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2117 

 

 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő – látássérültek számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:29/2016. (VIII.26) NGM 

 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

12082-16 
Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

  

8 
 
 
 

 
70 

  

7 

Irodai alkalmazások gyakorlata 
  

5 
  

6 

12084-16 
Üzleti kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a titkári munká- 
ban 

 

8 
  

8 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2118 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (12082-16 Gépírási és levelezési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2119 

 

 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő – mozgássérültek számára 30/2016 (VIII.31) NGM rendelet alapján 

SZVK:29/2016. (VIII.26) NGM 

 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elmélet
i 

gyakorlat
i 

ögy elmélet
i 

gyakorlat
i 

 

12082-16 
Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

  

8 
 
 
 

 
70 

  

7 

Irodai alkalmazások gyakorlata 
  

5 
  

6 

12084-16 
Üzleti kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a titkári munká- 
ban 

 

8 
  

8 
 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 



 

2120 

 

 
Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (12082-16 Gépírási és levelezési gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2121 

 

 

21 542 02 Textiltermék-összeállító-tanulásban akadályozottak számára 30/2016 (VIII.31.) NGM rendelet alapján 

SZVK: 12/2013. (III. 28.) NGM 

 

 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 
 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. 
évfolya

m 

10. 
évfolya

m 

elméleti gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

10113-16 
Ruhaipari anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 
áruis- 
meret 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

1 
 

Anyagvizsgálatok 
gyakorlat 

 
2 

  

 
 

 
10114-16 

Ruhaipari gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás- 
előkészítés 

1 
 

1 
 

Szakrajz 1 
 

1 
 

Szakrajz gyakorlat 
 

2 
 

3 

Számítógépes ruhaipari 
gyártás-előkészítés 
gyakor- 
lat 

  

1 
  

2 

 
 

Textiltermékek 
szabásmin- 
ta készítése 

  
2 

 



 

2122 

 

 

10115-16 
Textiltermékek összeállítása 

Ruhaipari gépek 
üzemelte- 
tése 

1 
   

Textiltermékek 

gyártás- 

technológiája 

 

2 
  

2 
 

Textiltermékek készítése 
gyakorlat 

 
9 

 
9 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14  7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 



 

2123 

 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

21 542 02 Textiltermék-összeállító-hallássérültek számára 30/2016 (VIII.31.) NGM rendelet alapján 

SZVK: 12/2013. (III. 28.) NGM 

 

 
 

Szakmai követelmény-modulok 

 
 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. 
évfolya

m 

10. 
évfolya

m 

elméleti gyakorlat
i 

ögy elméleti gyakorlat
i 

 

10113-16 
Ruhaipari anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 
áruis- 
meret 

2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

1 
 

Anyagvizsgálatok 
gyakorlat 

 
2 

  

 
 

 
10114-16 

Ruhaipari gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás- 
előkészítés 

1 
 

1 
 

Szakrajz 1 
 

1 
 

Szakrajz gyakorlat 
 

2 
 

3 

Számítógépes ruhaipari 
gyártás-előkészítés 
gyakor- 
lat 

  

1 
  

2 



 

2124 

 

 
 
 

10115-16 
Textiltermékek összeállítása 

Textiltermékek 
szabásmin- 
ta készítése 

  
2 

 

Ruhaipari gépek 
üzemelte- 
tése 

1 
   

Textiltermékek 

gyártás- 

technológiája 

 

2 
  

2 
 

Textiltermékek készítése 
gyakorlat 

 
9 

 
9 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14  7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 

Összes óraszám szabad sávval 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 828 805 

 

Szakmai szabad sáv tartalma 

9. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

10. évfolyam 2 óra 
7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlat) 

A szakmai szabad sáv tartalmát évente felülvizsgáljuk. 



 

2125 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

Szakiskola 4 éves szakképesítések óratervei 

34 543 02 Asztalos szakképesítés óraterve tanulásban akadályozottak számára 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK: 29/2016. (VIII.26) NGM 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
bizton- 

ság 

Munkahelyi egészség 
és 
biztonság 

0,5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.       2  

 

11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés 
alapjai 

  
1 

 
1 

   

Biztonságos 
munkavégzés 
gyakorlata 

 
3,5 

      

10224-12 
Alapvető tömörfa megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépis- 
meret 

2 
       

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 7       



 

2126 

 

 

10225-12 
Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari szerelési 
ismeretek 

2 
       

Asztalosipari szerelési 
gyakorlat 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 

10226-12 
Asztalosipari termékek gyártása 

Szerkezettan-szakrajz 
és 
technológia 

  
3 

 
3 

 
3 

 

Asztalosipari szakmai 
gyakorlat 

   
7 

 
7 

 
8 

10228-12 
Gépkezelés 

Gépkezelési ismeretek   1  2    

Gépkezelési 
gyakorlat 

   
5 

 
5 

 
4,5 

10229-12 
Gyártáselőkészítési feladatok 

Faipari szakrajz 2        

Gyártáselőkészítési 
isme- 
retek 

  
2 

 
1 

 
1 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7 14 7 14 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szakmai szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak(Szakmai gyakorlati tárgyak10224-12 Faipari szakmai gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

11371-12 Biztonságos munkavégzés alapjai 



 

2127 

 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10226-12 Asztalosipari szakmai gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10226-12 Asztalosipari szakmai gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10228-12 Gépkezelés gyakorlata) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2128 

 

 

34 543 02 Asztalos szakképesítés óraterve hallásérültek számára 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK: 29/2016. (VIII.26) NGM 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
bizton- 

ság 

Munkahelyi egészség 
és 
biztonság 

0,5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.       2  

 

11371-12 
Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos 
munkavégzés 
alapjai 

  
1 

 
1 

   

Biztonságos 
munkavégzés 
gyakorlata 

 
3,5 

      

10224-12 
Alapvető tömörfa megmunkálás 

Faipari szakmai és 
gépis- 
meret 

2 
       

Faipari szakmai 
gyakorlat 

 7       

 

10225-12 
Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari szerelési 
ismeretek 

2 
       

Asztalosipari szerelési 
gyakorlat 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 

10226-12 

Szerkezettan-szakrajz 
és 
technológia 

  
3 

 
3 

 
3 

 



 

2129 

 

Asztalosipari termékek gyártása Asztalosipari szakmai 
gyakorlat 

   
7 

 
7 

 
8 

10228-12 
Gépkezelés 

Gépkezelési ismeretek   1  2    

Gépkezelési 
gyakorlat 

   
5 

 
5 

 
4,5 

10229-12 
Gyártáselőkészítési feladatok 

Faipari szakrajz 2        

Gyártáselőkészítési 
isme- 
retek 

  
2 

 
1 

 
1 

 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7 14 7 14 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szakmai szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak(Szakmai gyakorlati tárgyak10224-12 Faipari szakmai gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

11371-12 Biztonságos munkavégzés alapjai 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10226-12 Asztalosipari szakmai gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 



 

2130 

 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10226-12 Asztalosipari szakmai gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10228-12 Gépkezelés gyakorlata) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2131 

 

 
34 542 05 Kárpitos-tanulásban akadályozottak számára 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

alapján SZVK: 12/2013 (III.28) NGM 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
bizton- 
ság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5 
  

 
 
 
 
 
 

70 

   
 
 
 
 
 
 

105 

   
 
 
 
 
 
 

105 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.       2  

10233-12 
Járműkárpitos tevékenységek 

Járműkárpitozási ismeretek   1  2    

Járművek kárpitozása 
gyakorlat 

   
4 

 
6 

 
4 

10234-12 
Kárpitozás alapjai 

Kárpitos szakmai ismeretek 4  3  3  2  

Gyártástechnológiai 
alapismeretek 
gyakorlat 

 
8 

 
5 

 
4 

 
4,5 

 

10235-12 
Kárpitozott termékek készítése, 
felújítása 

Kárpitozástechnológia 2  3  2  2  

Kárpitozott termékek készítése, 
javítása gyakorlat 

 
6,5 

 
5 

 
4 

 
6 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7 14 7 14 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 



 

2132 

 

 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10235-12 Kárpitozott termékek javítása gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

11371-12 Biztonságos munkavégzés alapjai 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10235-12 Kárpitozott termékek javítása gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10234-12 Gyártástechnológiai alapismeretek gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10235-12 Kárpitozott termékek javítása gyakorlat) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 



 

2133 

 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 



 

2134 

 

 
34 542 05 Kárpitos-hallássérültek számára 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK: 12/2013 (III.28) NGM 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
bizton- 
ság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5 
  

 
 
 
 
 
 

70 

   
 
 
 
 
 
 

105 

   
 
 
 
 
 
 

105 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.       2  

10233-12 
Járműkárpitos tevékenységek 

Járműkárpitozási ismeretek   1  2    

Járművek kárpitozása 
gyakorlat 

   
4 

 
6 

 
4 

10234-12 
Kárpitozás alapjai 

Kárpitos szakmai ismeretek 4  3  3  2  

Gyártástechnológiai 
alapismeretek 
gyakorlat 

 
8 

 
5 

 
4 

 
4,5 

 

10235-12 
Kárpitozott termékek készítése, 
felújítása 

Kárpitozástechnológia 2  3  2  2  

Kárpitozott termékek készítése, 
javítása gyakorlat 

 
6,5 

 
5 

 
4 

 
6 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 14,5 7 14 7 14 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 



 

2135 

 

 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10235-12 Kárpitozott termékek javítása gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

11371-12 Biztonságos munkavégzés alapjai 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10235-12 Kárpitozott termékek javítása gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10234-12 Gyártástechnológiai alapismeretek gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10235-12 Kárpitozott termékek javítása gyakorlat) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 



 

2136 

 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2137 

 

 

34 215 01 Népi kézműves Fazekas szakmairány (tanulásban akadályozottak, hallássérültek, látássérültek, mozgássé-

rültek számára) 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:27/2016. (IX. 16.) EMMI 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
bizton- ság Munkahelyi egészség és 

biztonság 

 
 

0,5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 
       

0,5 
 

11497-12 Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 

       

2 
 

 

10681-12 
Népi kézműves vállalkozás 
működtetése 

Művészettörténet 0,5  1  1    

Általános néprajz 1  1  1    

Rajz gyakorlatok  1  1  1   

Népi kézműves szakmai 
alapismeretek 

    1  1  

Népi kézműves 
vállalkozásismeretek,marketing 

    
1 

 
0,5 

 

 

 
10687-12 
Fazekasság 

Fazekas szakmai ismeretek 2  2  1    

Fazekas anyagismeret 2  1      

Fazekas rajz gyakorlat  2  2  1   

Fazekas néprajz 2  2  1  2  

Fazekas szakmai gyakorlat  10  11  13  15 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6 15 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 



 

2138 

 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10687-12 Fazekas Szakmai gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

11371-12 Biztonságos munkavégzés alapjai 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10687-12 Fazekas Szakmai gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10687-12 Fazekas Szakmai gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10687-12 Fazekas Szakmai gyakorlat) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 



 

2139 

 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2140 

 

 

34 215 01 Népi kézműves Faműves, fajátékkészítő szakmairány (tanulásban akadályozottak, hallássérültek, mozgássérültek szá-

mára) 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:27/2016. (IX. 16.) EMMI 

 

Szakmai követelmény-
modulok 

 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 
0,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

  

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 
       

0,5 
 

 

11497-12 Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 

       

2 
 

 

 
 

10681-12 Népi kézműves 
vállalkozás működtetése 

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves szakmai alapismeretek 
1 

 
1 

 
1 

   

Népi kézműves vállalkozásismeret, mar-
keting 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 

 
10686-12 Faműves fajáték 
készítés 

Faműves fajátékkészítő szakmai ismeret 
1,5 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Faműves fajátékkészítő szakmai néprajz 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 

Faműves fajátékkészítő szakmai gyakorlat  
10 

 
12 

 
12 

 
12,5 

Faműves fajátékkészítő szakmai rajz 
gyakorlat 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 



 

2141 

 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10686-12 Faműves, fajátékkészítő Szakmai gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.16. Munkapiac 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10686-12 Faműves, fajátékkészítő Szakmai gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10686-12 Faműves, fajátékkészítő Szakmai gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10686-12 Faműves, fajátékkészítő Szakmai gyakorlat) 



 

2142 

 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 



 

2143 

 

 

34 215 01 Népi kézműves Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány (tanulásban akadályozottak, hallássé-

rültek, látássérültek mozgássérültek számára) 

30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:27/2016. (IX. 16.) EMMI 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
biz- tonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 
 

0,5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 
       

0,5 
 

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 
       

2 
 

 

 
10681-12 Népi kézműves 
vállalkozás működtetése 

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves szakmai 
alapismeretek 

1  1  1    

Népi kézműves vállalkozásismeret, 
marketing 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 
10690-12 Kosárfonás 

Kosárfonó szakmai ismeretek 1  1  1  1  

Kosárfonó szakmai néprajz 1  0,5  0,5    

Kosárfonó szakmai rajz gyakorlatok  1  1  1  1 

Kosárfonó gyakorlatok  5  5,5  5,5  5,5 



 

2144 

 

 

 
10691-12 Fonottbútor készítés 

Fonottbútor készítés szakmai 
ismere- 
tek 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Fonottbútor szakmai néprajz 0,5  0,5  0,5    

Fonottbútor szakmai rajz 
gyakorlatok 

 1  1  1  1 

Fonottbútor készítés gyakorlatok  5  5,5  5,5  6 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13  7 14  6 15  6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10690-12 Kosárfonó gyakorlatok, 10691-12 Fonottbútor készítés gyakorlatok) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.16. Munkapiac 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10690-12 Kosárfonó gyakorlatok, 10691-12 Fonottbútor készítés gyakorlatok) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 
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Szakmai gyakorlati tárgyak (10690-12 Kosárfonó gyakorlatok, 10691-12 Fonottbútor készítés gyakorlatok) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10690-12 Kosárfonó gyakorlatok, 10691-12 Fonottbútor készítés gyakorlatok) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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34 215 01 Népi kézműves Szőnyegszövő szakmairány (tanulásban akadályozottak, hallássérültek, látássérültek 

mozgássérültek számára) 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:27/2016. (IX. 16.) EMMI 

 

 
Szakmai követelmény-modulok 

 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. 
évfolya

m 

10. 
évfolya

m 

11. 
évfolya

m 

12. 
évfolya

m 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság  
0,5 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

   
 
 
 
 
 
 

 
105 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 

       

0,5 
 

11497-12 Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 

       

2 
 

 
 

 
10681-12 Népi kézműves vállalkozás 
működtetése 

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      

Rajz gyakorlatok  1  1  2  1 

Népi kézműves szakmai alapismeretek 1   

1 
  

1 
   

Népi kézműves vállalkozásismeretek, 
marketing 

1   

1 
  

1 
  

1 
 

 

 
10692-12 Szőnyegszövés 

Szőnyegszövő szakmai ismeretek 2  2  2  2  

Szőnyegszövő szakmai néprajz 1,5  1  1    

Szőnyegek szövése gyakorlat  
10 

 
11 

 
11 

 
11,5 

Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13 7 14 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5  23  23  23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 
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Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10692-12 Szőnyegek szövése gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.16. Munkapiac 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10692-12 Szőnyegek szövése gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10692-12 Szőnyegek szövése gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10692-12 Szőnyegek szövése gyakorlat) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 
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7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 

34 215 01 Népi kézműves Gyékény, szalma és csuhétárgy készítő szakmairány (tanulásban akadályozottak, hallás-

sérültek, látássérültek mozgássérültek számára) 

30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:27/2016. (IX. 16.) EMMI 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
bizton- ság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

 

0,5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 
       

0,5 
 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
       

2 
 

 
 

Művészettörténet 1  1  1  1  

Általános néprajz 1  1      
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10681-12 
Népi kézműves vállalkozás 
működtetése 

Rajz gyakorlatok  1  
 
 

70 

 1  
 
 

105 

 2  
 
 

105 

 1 

Népi kézműves 
szakmai 
alapismeret
ek 

 

1 
  

1 
  

1 
   

Népi kézműves 
vállalkozásismeret, 
marketing 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 
 
 

10688-12 
Gyékény, szalma-, csuhétárgy 
készítés 

Gyékény-, szalma- és 
csuhétárgykészítő szakmai 
ismere- tek 

 

1,5 
  

1 
  

1 
  

1 
 

Gyékény-, szalma- és 
csuhétárgykészítő szakmai 
néprajz 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

Gyékény-, szalma - és 
csuhétárgykészítő szakmai 
gyakor- lat 

  

11 
  

11 
  

12 
  

12,5 

Gyékény-, szalma- és 
csuhétárgykészítő szakmai rajz 
gyakorlat 

  

1 
  

2 
  

1 
  

1 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 8 13  7 14  6 15  6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10688-12 Gyékény, szalma-, csuhétárgy készítő gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 
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7.16. Munkapiac 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10688-12 Gyékény, szalma-, csuhétárgy készítő gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10688-12 Gyékény, szalma-, csuhétárgy készítő gyakorlat) 

12. évfolyam 2 óra  

Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10688-12 Gyékény, szalma-, csuhétárgy készítő gyakorlat) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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34 542 06 Női szabó (tanulásban akadályozottak, hallássérültek, mozgás-

sérültek számára) 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:29/2016. (VIII. 26.) NGM 

 

 
Szakmai 
követel- 
mény-
modulok 

 
Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11499-12 
Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II. 
          

0.5 
 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
          

2 
 

 
 

10113-16 
Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- 
és áruismeret 

 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

  

Anyag- 
vizsgálatok 
gya- korlat 

  

1 

    

1 

  

1 

 
 
 
 
 
 
 

10114-16 
Ruhaipari 

 
Ruhaipari 
gyár- tás-
előkészítés 

 

1 

  

1 

     

 

Szakrajz 
   

1 
  

2 
  

1 
 

Szakrajz 
gyakor- lat 

  

1 
  

3 
  

3 
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gyártmány-
tervezés 

 

Számítógépes 
ruhaipari 
gyártás- 
előkészítés 
gya- korlat 

      

 
2 

  

 
2 

 
 
 
 
 

 
10115-16 Textil- 

termékek 
összeállí- 
tása 

Textiltermékek 
szabásminta 
ké- szítése 

 
1 

          

Ruhaipari 
gépek 
üzemeltetése 

 

0.5 
  

0.5 
  

0.5 
   

Textilterméke
k gyártás- 
technológiája 

 

1 

  

1.5 

     

Textiltermékek 
készítése 
gyakor- lat 

  

6 

  

4 

  

2 

  

2 

 
 

 
10118-16 

Lakástex- tíliák 
készítése 

Lakástextíliá
k gyártás- 
technológiája 

 

1.5 

  

1 

     

 
Lakástextíliák 
készítése, 
javítása 
gyakorlat 

  

 
6 

  

 
3 

  

 
2 

  

 
2 

 
 
 
 

Női ruhák 
szer- kesztése, 
model- lezése 

     

2 

  

1.5 
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10120-16 Női ru- 
hák készítése 

és 
értékesítése 

Női 
ruhakészítés 
gyártás- 
technológiája 

   

1 

  

2 

  

1.5 

 

Női ruhák 
értéke- sítése 

     

0.5 
  

0.5 
 

  
Női ruhák 
szer- kesztése, 
model- lezése 
gyakorlat 

           

 
2 

 
Női ruhák 
készí- tése 
gyakorlat 

    

4 

  

4 

  

5 

 
10500-16 Munka- 
helyi egészség 

és 
biztonság 

 
Munkahelyi 
egés- zség és 
biztonság 

 

 
1 

       

Összes heti elméleti/gyakorlati 
óraszám 

7 14 7 14 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 
Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.16. Munkapiac 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 
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11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlat, 10118-16 Lakástextíliák készítése javítása gyakorlat) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.15.2. Vállalkozzunk II 

7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10120-16 Női ruhák készítése gyakorlat, 10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlat, 10118-16 

Lakástextíliák készítése javítása gyakorlat) 

11. évfolyam 2 óra 

7.16. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10120-16 Női ruhák készítése gyakorlat, 10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlat, 10118-16 

Lakástextíliák készítése javítása gyakorlat, Számítógépes ruhaipari gyártás-előkészítés gyakorlat ) 

12. évfolyam 2 óra  

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás II. 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10120-16 Női ruhák készítése gyakorlat, 10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlat, 10118-16 

Lakástextíliák készítése javítása gyakorlat, Számítógépes ruhaipari gyártás-előkészítés gyakorlat ) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 
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7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 

 

34 543 06 Könyvkötő, nyomtatványfeldolgozó (tanulásban akadályozottak, hallássérültek, moz-

gássérültek számára) 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:12/2013 (III.28.) NGM 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 

  

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
      

0,5 
 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
      

2 
 

10236-12 
Gyártáselőkészítés, 

minőségügy 

Gyártáselőkészítés 1,5    1  1  

Gyártáselőkészítés gyakorlata    2  2  2 

10237-12 
Kézi könyvkötés 

Kézi könyvkötés 3  3      

Kézi könyvkötés gyakorlata  10  3  1   

10238-12 Jogi alapismeretek       0,5  
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Munkajog, munkabiztonság Munkavédelem 1        

10239-12 
Nagyüzemi könyvgyártás 

Könyvgyártás 1  2  2,5  1  

Könyvgyártás gyakorlata  4  4  4  5 

10240-12 
Nagyüzemi könyvgyártás gépei 

Könyvkötészeti gépek   3    0,5  

Könyvkötészeti gépek gyakorlata    4  5  2,5 

 
10241-12 Nyomtatvány-feldolgozás 

Nyomtatvány-feldolgozás     2,5  1  

Nyomtatvány-feldolgozás 
gyakor- 
lata 

     
3 

 
5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 7 14 8 13 6 15 6,5 14,5 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5 23 23 23 

Éves óraszám szabad sávval 810 828 828 736 

 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.16. Munkapiac 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10237-12 Kézi könyvkötés gyakorlata) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.15.2. Vállalkozzunk II 

7.16. Munkapiac 
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Szakmai gyakorlati tárgyak (10240-12 Könyvkötészeti gépek gyakorlata) 

11. évfolyam 2 óra 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10240-12 Könyvkötészeti gépek gyakorlata, 10237-12 Kézi könyvkötés gyakorlata) 

12. évfolyam 2 óra  

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás II. 

Szakmai gyakorlati tárgyak (10241-12 Nyomtatványfeldolgozás gyakorlata, 10240-12 Könyvkötészeti gépek gyakorlata) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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34 541 05 Pék (tanulásban akadályozottak, hallássérültek,) 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

SZVK:56/2016 (IX. 19.) FM 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

Tantárgyak 

Heti 
óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. 
évfolyam 

e gy ög
y 

e gy ög
y 

e gy ögy e gy 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

  

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
      

0,5 
 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
      

2 
 

 

11945-16 
Sütőipari alapismeretek 

Sütőipari technológia I. 4        

Szakmai gépek I. 2        

Szakmai számítások I. 2        

Szakmai gyakorlat I.  11       

 

11837-16 
Sütőipari ismeretek 

Sütőipari technológia II.   4  2  1  

Szakmai gépek II.   3  1  1  

Szakmai számítások II.   2  1  0,5  

Szakmai gyakorlat II.    12  10  9 

 
 

11919-16 
Élelmiszerelőállítási 

alapismeretek 

Mikrobiológia és higiénia 1        

Munka- és környezetvédelem 1        

Minőség-ellenőrzés gyakorlat      3   

Gazdasági és 
fogyasztóvédelmi 
ismeretek 

    
2 

 
1 

 

Minőségirányítás     2    
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10942-16 
Mézeskalács készítés 

Mézeskalács készítés       2  

Mézeskalács készítés 
gyakorlat 

       4 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 10 11 9 12 8 13 8 13 

Összes heti/ögy óraszám 21 70 21 105 21 105 21 

Összes óraszám szabad sávval 22,5  23  23  23 

Szakmai szabad sáv 
9. évfolyam 1,5 óra 

7.16. Munkapiac 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

11919-16 Munka- éskörnyezetvédelem  

Szakmai gyakorlati tárgyak (Szakmai gyakorlat I) 

10. évfolyam 2 óra 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.15.2. Vállalkozzunk 7.16. Munkapiac 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11837-16 Szakmai gyakorlat II) 

11. évfolyam 2 óra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

Szakmai gyakorlati tárgyak (11837-16 Szakmai gyakorlat II) 

12. évfolyam 2 óra  

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás II. 
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Szakmai gyakorlati tárgyak (11837-16 Szakmai gyakorlat II) 

 A szakmai szabad sávok tartalmát évente felülvizsgáljuk. 

 

7.15.2. Vállalkozzunk II. 

7.16. Munkapiac 

7.14. Pénzügyi és gazdasági kultúra 

7.17. Etikus vállalkozói ismeretek 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete alapján 
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4.2.3. Készségfejlesztő iskolai tartalmak, óratervek  

 

AGYAGTÁRGY KÉSZÍTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 

 
Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1.Tárgyalkotó eljárások 200 100 100 

2.Díszítő eljárások 190 95 95 

3.Anyag- és eszközismeret 56 28 28 

4. Művészeti alapismeretek 52 26 26 

5. Munkavédelem 20 10 10 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 29 29 
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ÁRUFELTÖLTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 4 

2 éves órakeret 288 

Ebből kötött 260 

Szabadon tervezhető órakeret* 28 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

Témakör / évfo-
lyam 

11- 

12. 
11. 12. 

1. Általános Ismeretek 8 4 4 

2. Tájékozódás, árurendszerezés 16 8 8 

3. Munkavállalói ismeretek 16 8 8 

4. Munka-, baleset-, és környezetvédelmi ismeretek 16 8 8 

5. Áruismeret 102 51 51 

6. Árufeltöltési ismeretek 102 51 51 

Szabadon tervezhető órakeret* 28 14 14 
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AUTÓMOSÓ KISEGÍTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek 106 53 53 

2. Eszköz és tárgyismeret 108 54 54 

3. Az autóápolás tisztítószerei 108 54 54 

4.Külső takarítási ismeretek 228 114 114 

5.Belső takarítási ismeretek 228 114 114 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 43 43 
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HABILITÁCIÓS CÉLÚ MUNKAVÉGZÉS INTEGRÁLT MUNKAVÉGZÉSRE KÉPES TANULÓK 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 4 

2 éves órakeret 288 

Ebből kötött 260 

Szabadon tervezhető órakeret* 28 

 
A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Elmélet az iskolában: Tanórai keretben a gyakorlat 

előkészítése 
4 2 2 

2. Elmélet: A négy munkahelyen a munka megkezdése-
kor 

16 4x2 4x2 

3. Értékelés: A végzett munka értékelése 4 2 2 

4. Gyakorlat: Konkrét munkával töltött idő 236 118 118 

Szabadon tervezhető órakeret* 28 14 14 
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HÁZTARTÁSTAN – ÉLETVITEL 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 

 
A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Konyhatechnika 240 120 120 

2. Takarítás 72 36 36 

3. Mosás 32 16 16 

4. Vasalás 32 16 16 

5. Varrás 80 40 40 

6. Virágápolás 32 16 16 

7. Lakáskultúra 30 15 15 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 29 29 
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IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 4 

2 éves órakeret 288 

Ebből kötött 259 

Szabadon tervezhető órakeret* 29 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Számítógép-kezelés 64 32 32 

2. Irodatechnikai készülékek alkalmazása 65 32 33 

3. Dokumentumkészítés 68 34 34 

4. Játékprogramok 26 13 13 

5. Internethasználat 36 18 18 

Szabadon tervezhető órakeret* 29 15 14 
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KERT- ÉS PARKÁPOLÓ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

 
Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 

 
A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

Témakör / Évfolyam 11-

12. 

11. 12. 

A kert és parkápoláshoz szükséges általános 

ismeretek 

   

1. Anyag-és eszközismeret 30 15 15 

2. Éghajlati ismeretek, tanulmányi séta /szabadon 

tervezhető órakeret/ 
20 10 10 

3. Talajtani ismeretek 20 10 10 

Park és kertfenntartási ismeretek    

4. A parkot, kertet alkotó növények és 
szaporításuk 

34 17 17 

5. A parkot, kertet, díszkertet alkotó növények 
ápolása 

40 20 20 

Munka és környezetvédelmi ismeretek    

6. Baleset megelőzés az iskolában 20 10 10 

7. Baleset megelőzés a gyakorlatokon 24 12 12 

8. Teendők balesetek bekövetkezésekor 12 6 6 

9. Környezetünk védelme 16 8 8 

Szakmai gyakorlat    

10. Gyakorlati anyag- és eszközismeret 20 10 10 

11. Park és kertfenntartási gyakorlatok 100 50 50 

http://www.martinjanos.hu/
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12. A parkokat, kerteket, díszkerteket alkotó 
növények ápolása gyakorlat. 408 204 204 

13. A parkok, kertek műtárgyainak fenntartása 34 17 17 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 43 43 

 

 

 

KISEGÍTŐ ÁLLATGONDOZÓ  

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 

 
A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Tematikai egység / 

Évfolyam 

11-

12. 

11. 12. 

1. Háziállatok fajtái, tartásuk, hasznosulásuk 72 36 36 

2. Munka- és balesetvédelmi ismeretek 24 12 12 

3. Gazdasági állatok gondozása, ápolása 346 173 173 

4. Takarmányozási alapismeretek 120 60 60 

5. Állattenyésztési és szaporítási alapismeretek 1. Emlősök. 96 48 48 

6. Állattenyésztési és szaporítási alapismeretek 2. Baromfik. 96 48 48 

7. Egészségvédelem és környezetvédelem az állattartásban 24 12 12 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 43 43 
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KISEGÍTŐ TAKARÍTÓ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11. – 12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

Témakör / Évfolyam 11. – 12. 11. 12. 

1.Takarítás 528 264 264 

2.Mosás-vasalás 60 30 30 

3.Ágyazás-ágynemű csere 36 36 - 

4.Gombvarrás, ruhajavítás 36 - 36 

5.Díszítés 48 24 24 

6./Kitekintés/Virágápolás, udvartakarítás 35 35 - 

7./Kitekintés/Kertgondozás, cipőápolás 35 - 35 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 43 43 
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KONYHAI KISEGÍTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek 48 24 24 

2. Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 48 24 24 

3. Áruismeret – Tárolás 48 24 24 

4. Konyhai előkészítő eljárások 186 93 93 

5. Konyha gépei és berendezései 48 24 24 

6. Mosogatási tevékenységek 200 100 100 

7. Takarítási tevékenységek 200 100 100 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 43 43 
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MÉZESKALÁCS-SÜTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 

 
A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 11. – 12. 11. 12. 

1. Anyag és eszköz ismeret 42 42 - 

2. Mézeskalács készítés technikája 134 134 - 

3. Mézesbábok készítése 83 83 - 

4. Ütőfás mézeskalács készítése 100 - 100 

5. Mézespuszedlik, mézescsemegék 30 - 30 

6. Térbeli mézeskalács tervezése, elkészítése 129 - 129 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 29 29 

  

http://www.martinjanos.hu/
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MOSODAI KISEGÍTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Mosodai eszközök, berendezések. Veszélyforrások, 

balesetvédelem 
72 36 36 

2. A textíliák tulajdonságai, kezelésük 72 36 36 

3. Tisztítószerek 54 27 27 

4.Tisztítási folyamatok (mosás, keményítés, szárítás, 
vasalás, 

hajtogatás) 

240 120 120 

5.Takarítási munkafolyamatok 80 40 40 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 29 29 
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PALÁNTANEVELŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 

 
A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek 180 90 90 

2. Palántanövények 216 108 108 

3. Fűszer – és gyógynövénytan 122 61 61 

4.Termesztési ismeretek 130 65 65 

5.Talajművelés kézzel és kerti kisgépekkel 130 65 65 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 43 43 
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PAPÍRTEMÉK-KÉSZÍTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 12 

2 éves órakeret 864 

Ebből kötött 778 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Átfogó, alapozó, általános ismeretek 120 60 60 

2. Eszköz és tárgyismeret 180 90 90 

3. Ismeretek a gyártás technológiáról 142 71 71 

4. Balesetvédelem, balesetmegelőzés 36 18 18 

5. Gyakorlati tevékenység 300 15
0 

150 

Szabadon tervezhető órakeret* 86 43 43 
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SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Anyagismeret 26 13 13 

2. Szakmai ismeret 40 20 20 

3. Tervezés 24 12 12 

4. Népművészeti alapismeretek 12 12 - 

5. Esztétika, néprajz 12 - 12 

6. Szakmai gyakorlat 404 202 202 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 29 29 
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TEXTIL- ÉS FONALMENTŐ 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 

 
A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 

 
Témakör / évfo-

lyam 
11-
12. 

11. 12. 

1. Anyagismeret/ fonalmentés 32 16 16 

2. Anyagismeret/ textilmentés 32 16 16 

3. Eszközhasználat, baleset megelőzés 32 16 16 

4. Fonalmentés menete 120 60 60 

5. Textilmentés menete 142 71 71 

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenységek (üzemlátoga-
tás, 

tanulmányi séta) 

24 16 8 

7. Mérés, csomagolás, tárolás 16 8 8 

8. Textil és fonalmentés termékeinek mindennapi hasznosí-
tása 

72 40 32 

9. Ismétlés, rendszerezés 48 16 32 

Szabadon tervezhető órakeret* 58 29 29 
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UDVAROS 

Gyakorlati óraterv 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu képzési program. 
 

Évfolyamok 11 – 12. 

Heti órakeret 4 

2 éves órakeret 288 

Ebből kötött 260 

Szabadon tervezhető órakeret* 28 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására meghatározott időkeret 
 

 

Témakör / évfo-

lyam 

11- 

12. 
11. 12. 

1. Munka-, egészség- és balesetvédelem 16 8 8 

2. Környezetvédelem 24 12 12 

3. Anyag-eszközismeret 82 41 41 

4. Éghajlati ismeretek 24 12 12 

5. Talajtani ismeretek 68 34 34 

6. Munkavállalói ismeretek 46 23 23 

Szabadon tervezhető órakeret* 28 14 14 

*A szabadon tervezhető órakereteket felhasználását, tanévenként 

felülvizsgáljuk a bememeneti kompetenciák alapján. 
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4.3. A szakmai gyakorlatok színhelyei 

Az intézmény tanműhelyei, valamint duális képzés esetén külső gyakorlati helyek. 

4.4. Előzetes tanulmányok beszámíthatósága 

A más szakképző iskolából, szakiskolából vagy készségfejlesztő iskolából érkezett tanuló az 

átvételre és felvételre vonatkozó rendelkezések szerint folytathatja tanulmányait a szakkép-

ző iskola, szakiskola vagy készségfejlesztő iskola megfelelő évfolyamán. 

4.5. Gyakorlati képzésről való mulasztás kezelése 

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt 

és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés vagy munkaszerző-

dés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a 

gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. 

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt 

és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óra-

szám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb 

évfolyamra nem léphet). 

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő 

(óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

Ha a tanuló mulasztása a fentiekben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztá-

sa nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév meg-

kezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az 

évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés 

kérdésében a szakképző iskola oktatói testülete a szakképző iskola szakmai programja ré-

szét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató 

szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlat képzést folytató szervezet javaslatá-

ra. 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról megha-

ladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát ,de 

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy 

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési 

idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév 

megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra 

léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra 

lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelő-

testülete dönt. 

4.6. A helyi köztes vizsgák szabályai 

 

Az intézmény vizsgaszabályzata tartalmazza. 

Lásd részletesen: www.martinjanos.hu vizsgaszabályzat. 
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5. A 

KÖZISMERETI ÉS SZAKMAI OKTATÁSRA EGYARÁNT VONATKOZÓ ELVEK 

5.1.  Az oktatásban alkalmazott tankönyvek, atanulmányi segédletek a szemléltető és a 

szakképzés céljait szolgáló pedagógiai szakmai eszközök kiválasztásának elvei 

Az iskolai tankönyvellátást, és tankönyvtámogatást meghatározó jogszabályok: 

 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 2013. évi CCXXXII tv. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről. 

 

A tankönyvellátás célja és feladata 

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítani kell, hogy az iskolától történő tartós tankönyv és 

más tankönyv kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek 

igénybevétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján. 

A tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásánál a nemzeti köznevelés tankönyvellá-

tásáról szóló jogszabály rendelkezéseit tartja az iskola irányadónak, eszerint:  

Tankönyv az a könyv, amelyet  

a) jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak 

b) a miniszter az általa kiírt nyilvános pályázat keretében kiválasztott. 

 

Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata 

Az iskola intézményvezetője minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, 

vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés, a tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, 

továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a 

szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak 

térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján 

várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, 

ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek 

fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében 

a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

Az iskola felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló 

a) esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, 

b) esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt, 

c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást a fentieken túl. Az igényeket igénylőlapon 

lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív 

kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az 

igénylőlapra. 
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A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása 

szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív 

kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság 

igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. 

A felmérés eredményéről az intézményvezető minden év január 20-áig tájékoztatja oktatói 

testületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai 

diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához. 

Az iskola intézményvezetője a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év 

január 25-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, 

vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót. 

Az iskola kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a 

fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai 

tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. 

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának 

megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami közérdekű feladat, 

amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Könyvtárellátó) lát el. 

A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt a központ egyidejű bevonásával az 

iskolával. 

 

Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

A tankönyvrendelést az iskola a központ egyidejű tájékoztatásával a köznevelés információs 

rendszerének és a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer 

alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy: 

a) a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, 

b) a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15., 

c) a pótrendelés határideje szeptember 5. 

A tankönyvrendelést a körülményekhez képest elvárható legteljesebb körben kell megtenni, 

legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett tanulók (ha 

ismertek) és a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltüntetésével. Az iskolának a 

megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel 

tankönyvet az okok megjelölésével. 
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A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám 

változása esetén kerülhet sor. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges 

rendelésben megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. A módosítás az eredeti 

rendeléstől maximum 10%-ban térhet el. 

Az intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban a tankönyvellátási szerződésben 

meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést leadni, amelynek teljesítése 

érdekében a Könyvtárellátó minden tőle elvárható erőfeszítést köteles megtenni. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a 

tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az 

iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

Amennyiben a hivatalos tankönyvjegyzéken a matematika műveltségterület kivételével 

bármely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában van olyan tankönyv, amelyet a tartós 

tankönyvre meghatározott szabályok alapján hagytak jóvá és az ilyen tantárgyhoz vagy 

műveltségterülethez az iskola tankönyvet rendel, az iskola a tankönyvrendelés során a 

tartós tankönyvek közül választ. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – különösen a 

tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg 

kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről.  

A tankönyvjegyzékből a szakmai munkaközösségek választják ki a megrendelésre kerülő 

tankönyveket. 

 

A kiválasztás szempontjai:  

- a tudomány legújabb eredményeit tartalmazza, 

feleljen meg tanítványaink fejlettségi szintjének, 

szolgálja a követelményekben rögzített ismeretek, készsége, képességek fejlesztését, 

a könyv árát összevetjük a várható élettartamával, 

szövege gyerekek számára is könnyen érthető legyen, 

tartalmazza a NAT által előírt ismereteket, 

a fejlesztési követelmények teljesítését segítse, adjon lehetőséget a differenciálásra, rö-

viden, lényegretörően, de közérthetően foglalja össze a nyújtandó ismereteket, hogy a 

dyslexiás gyerekek is eredményesen használják, ugyanakkor a jobb képességő, vagy a tan-

tárgy iránt jobban érdeklődő gyerekeknek nyújtson bővebb anyagot is. 
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e kétféle anyag világos szerkesztéssel jól különüljön el, a gyerekek számára áttekinthető, 

könnyen használható legyen, sok képpel illusztrálja a közölt ismereteket, 

a képek a megértést segítség elsősorban, de azért az esztétikai követelményeknek is felel-

jenek meg, 

lehetőleg színes legyen, különösen a fogyatékosok számára, 

a tankönyv kötése, anyaga elbírja a fokozottabb igénybevételt, 

munkáltató tankönyv, munkafüzet vagy feladatlap esetén minél nagyobb hely legyen a 

gyerekek válaszai számára. 

 

Taneszközök kiválasztásának elvei: 

 

Az iskola a NAT és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében sze-

replő meghatározott műveltségtartalmak feldolgozásához egyes évfolyamokon a szükséges 

és kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg. 

A kötelezően előírt taneszközök egy részének beszerzése a szülők, másik részének be-

szerzése, folyamatos fejlesztése az iskola feladata.  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

- A taneszköz igazodjon a célcsoport és a fejlesztési területek követelményeihez. 

- A taneszköz bővíthető, fejleszthető és több éven át használható legyen. 

- A taneszköz  a célcsoport igényeihez  és a pedagógiai munkához igazodjon. 

 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie 

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

iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

Az iskola intézményvezetője a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével 

érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan 

tankönyvet rendelhet az iskolai tankönyvrendelés kereti között, amelyiknek a tankönyvvé 

nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt feltéve, hogy az adott 

tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy 

jóváhagyásra kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.  

A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskolára vonatkozó további sajátos 

szabályok 

A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola intézményvezetője az iskolai 

tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség vagy a Vakok Óvodája, Általános 

Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Módszertani Intézménye, Diákotthona és 

Gyermekotthona is megszervezheti. 
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Ha az iskola a közreműködőket kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a 

tankönyvrendelést a közreműködőknek kell megküldeni. A közreműködőkhöz beérkező 

tankönyvrendelések összesítése alapján a Szövetség vagy a Módszertani Intézmény 

megkeresi az érintett kiadót, hogy a kívánt tankönyvet elektronikus úton bocsássa a 

Szövetség rendelkezésére.  

Az iskolai tankönyvellátás rendje 

A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az 

iskola intézményvezetőjének meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az 

iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit és a 

feladatok végrehajtását. 

Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból értékesítésre 

átveszi majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a 

tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok 

ellátásában. 

Az állam által biztosított ingyenes tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –a könyvtáros 

az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban 

elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az 

iskola házirendjében meghatározottak szerint. 

A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a oktatói testület dönt. 

Az iskolának közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét. Az iskolai 

tankönyvrendelés elkészítésének kérdéseit az iskola házirendjében kell meghatározni. 

 

5.2. Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje 

 

5.3. A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

 

5.4. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

.  

5.4.1. Projektoktatás 

A projekt módszer célja 

„A projekt módszer célja egy probléma közös megoldása, egy alkotás, produktum közös lét-

rehozása vagy valami új dolog közös felfedezése, ahol a tanulók gyakorolhatják, megtanul-

hatják a csoportban való együttműködést.” 

(Petriné Fejér Judit: A problémaközpontú csoportmunka) 
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Szempontok A módszer jellemzői 

A program 

hangsúlyos 

pontjai 

Kooperációra képes pedagógus közösség, 

Valódi tanulóismeret. 

Tantárgyi tartalmi komplexitás, 

A zárt oktatási keretek megszüntetése, 

A hagyományos szervezeti keretek felbontása (osztálykeret, osztály 

összetétel) 

A szülők bevonása, időkeret felbontása, iskolán kívüli tevékenység  

A tanulók képességeihez alkalmazkodó módszerek, 

Értékelés (belső, külső, a tanulók szintjéhez mért), 

Motiváció 

A tervezés 

alapja 

A tanulói érdeklődés felkeltése egy adott probléma, téma iránt 

 Tervezés  Téma meghatározása tanulókkal, szülőkkel közösen, 

Pedagógusi előkészületek: 

A tartalmi struktúra átgondolása, 

Multidiszciplináris, multikulturális vonatkozások feltérképezése, 

Lehetséges, szükséges tevékenységek számbavétele 

Ráhangolás a témára tanulók, szülők bevonásával, 

Konkrét tervezés időszaka 

Logikai rendszer kialakítása, 

A projekttéma összekapcsolása a tantárgyi tartalmakkal, 

Feladatterv, időterv készítése, 

A szükséges eszközök listájának elkészítése, 

A szülőkkel való kapcsolattartás formáinak kidolgozása, 

A projektmunka eredményei prezentálási módjának, a projektzárónak 

a kidolgozása, 

Az értékelési formák meghatározása ( külső, belső) 

A tervet készítő 

személy 

Pedagógus, pedagógusok, tanulók, szülők közösen. 

A pedagógus a pedagógus facilitátor szerepet tölt be a folyamatban. 
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szerepe  

A szülőkkel 

való kapcsolat-

tartás 

A szülőkkel való kapcsolattartás formáit a folyamatban résztvevők a 

tervezés időszakában határozzák meg ( tevékenységformákba való 

bekapcsolódás, segítségnyújtás, annak formái, a tájékoztatás formái, 

kapcsolattartás stb. ). 

Az eszközök 

szerepe 

A módszer nem igényel speciális eszközöket. 

 

A tanulás 

folyamata 

a) Oktatási keretek 
b) Nem valósítható meg zárt oktatási keretek között. 
c) A tanulási folyamat minden szintjén a tanulónak döntő szava van, 
d) A szülő és az iskola kapcsolata a kölcsönösségen alapul, 
e) Célok meghatározása 
f) A távlati célok meghatározása a pedagógus feladata, 
g) Az aktuális célok meghatározását pedagógus, tanuló, esetleg szülő 

közösen végzi 

 A tanuló részvétele a folyamatban 

 A tanuló olyan cél érdekében tevékenykedik, ami számára vonzó.  

 Olyan tartalommal foglakozhat, amely számára érdekes.  

 Választhat a tanulási formák közül (egyéni, páros, csoportos stb,.) 

 Nem az a célja, hogy a folyamat végére a külső követelményeknek 
eleget tegyen, hanem belső motivációra épülő ismeretelsajátítási 
folyamaton megy át képességeihez, adottságaihoz választott 
technikákkal. A kitűzött cél saját képességeihez mért, számára 
elérhető: 

 Értékelés 

 Nem minősít, hanem az egyéni szinthez mér. 

 

A intézményben megvalósítható: /tanórai keretben és tanórákon kívül/ 

- projektóra  

- projektnap 

- projekthét /egytől-hat hétig, illetve egyes esetekben nyolc hét – SZFP-J projekt megvalósí-

tása során 

- projektrendszerben való tanítás – évente 4- 6 hetes projekt megvalósítása évfolyamonként 

- Témák – projektcímek meghatározása az éves munkatervben történik: 

 a tantervi tananyagtartalmaknak /műveltségterület, tantárgy, tanmenet, projekttervek 
stb./ 

 továbbá diákok, tanárok, munkaközösségek, szakmai teamek javaslatára 

ország, Európai Uniós és intézményi tendenciák, irányok, meghatározások 

figyelembevételével 



 

2186 

 

5.4.2.  Kooperatív oktatás 

Kooperatív tanulásszervezés 

A kooperatív technikák alkalmazásának célja:  

 

A folyamatban résztvevők meg tanulják a másságot tolerálni. Megtanulják az együttműködés 

formáit. Tudatosul bennük, hogy az egyéni felelősség meghatározó az eredményes 

csoportmunka megvalósításában. Aktív részeseivé válnak az együttmunkálkodásnak. 

Fontosnak tartják, hogy építsenek társaik erősségeire.  

 

Szempontok A módszer jellemzői 

A program 

hangsúlyos 

pontjai 

Csak a négy alapelv együttes érvényesülésekor beszélhetünk koope-

ratív tanulásról. ezek a következők:  

párhuzamos, egyidejű interakció 

építő egymásrautaltság 

egyenlő részvétel 

egyéni felelősség 

A tervezés 

alapja 

Amikor a kooperatív foglalkozás tervek alkalmazását tanuljuk, ugyan-

olyan fejlődési folyamat zajlik le, mint amikor magukat a kooperatív 

módszereket tanuljuk alkalmazni. Ha egy módszert már sokszor hasz-

náltunk, akkor játszani kezdünk a módszer elemeivel variáljuk azokat, 

s így módosítjuk magát a módszert. 

Tervezés  Foglalkozás terv készítésekor négy különböző megkülönböztetés kép-

zelhető el attól függően, hogy a tanár mekkora tapasztalattal rendelke-

zik és melyek a céljai. 

1. Egy módszer beillesztése, 

2. Kész mintaterv alkalmazása, 

3. Kész mintaterv átalakítása, 

4. Önálló terv készítése. 

A tervet ké-

szítő személy 

Azt, hogy a pedagógus a tervezés négy szintje közül melyiket választ-

ja, függ a kooperatív tanulással kapcsolatos tapasztalataitól, értékeitől, 

a megvalósítandó tananyagtól, és a foglalkozás céljától. A szintek ne-

hézségi fokozatot is jelölnek, tehát célszerű annak a tanárnak, aki 

most ismerkedik a módszerrel egy elemet beilleszteni, és önálló tervet 

készíthet az, aki évek óta alkalmazza a módszert. 

A pedagógus 

szerepe 

A hagyományos pedagógusszerep átalakul. Az irányító, központi sze-

repet betöltő, ismeretközlő, gyakran autokrata modellt a csoportok 

munkáját koordináló, partner viszonyon alapuló demokratikus attitűd 
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jellemzi, a facillitátor tanárszerep. 

A szülőkkel 

való kapcso-

lattartás 

Egy-egy kooperatív módszer bemutatására az iskola rendszeresen 

bemutató órát tart a szülők részére. Erre lehetőség nyílik az évenként 

megrendezett nyílt napon is. A szülők támogatásán alapul a kooperatív 

házi feladat, melyet csak együtt tud megvalósítani szülő és gyermek. 

Az eszközök 

szerepe 

A csoportok hatékony munkájához elengedhetetlen az egyes tanulók 

feladatokban való részvételének biztosítása. Ezt a célt szolgálják a 

szerepek és a különböző színű tollak használata. Az elsajátítandó tan-

anyag lényeges elemeinek feljegyzése villámkártyára történik. Ez ké-

pezi alapját a párban történő kikérdezésnek. Az elismerés és értékelés 

rendszerében osztályhőmérő mutatja meg az elért eredményt. Ezek 

mellett természetesen a hagyományos eszközök és szemléltető anya-

gok is helyet kapnak a kooperatív órán.  

A tanulás 

folyamata 

A kooperatív tanulás jobban alkalmazkodik a gyerekek szükségletei-

hez, hiszen az ismeretszerzés cselekvés aktív részvétel révén jön lét-

re. Az alkalmazott sokféle és változatos módszerek az önálló ismeret-

szerzés megalapozását szolgálják. A lexikális tudás helyett az kerül 

előtérbe, hogy a szükséges ismeretre hogyan, miben, milyen módon 

tehet szert a tanuló. Hangsúlyos pont az együttműködés elsajátítása. 

A tanulás 

szervezése 

A hatékony csoportmunkához a tantermet úgy kell berendezni, hogy a 

csoporttagok könnyedén kapcsolatba kerüljenek egymással, ugyanak-

kor az összes diáknak erőlködés nélkül látnia kell a tanárt és a táblát 

is. Ki kell alakítani egy csendjelet, melynek hatására mindenki abba-

hagyja amit csinál, és a tanárra figyel. Rögzíteni kell a csoport műkö-

désének szabályait és a diákok egyéni kötelezettségeit.  

Specialitások  

 

A kooperatív tanulás a hagyományos órakereteket megbontja, fellazít-

ja, a frontális osztálymunkát a csoportban ill. párban történő tevékeny-

kedés váltja fel. A zajszint is magasabb az átlagosnál.  

Az értékelés, jutalmazás alapjául az szolgál, hogy a csoport teljesít-

ményét, a csoport pedig az osztály teljesítményét növeli. 

 

5.4.3. Témahét 

A témahét célja: A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az 

adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, 

rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel. 

Olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos tennivaló 

probléma, elvégzendő tevékenység áll. 

A projekt végére a tanulócsoport által olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot születik, 

amely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. A siker eléréséhez szükség van 

ismeretek megszerzésére, elrendezésére, feldolgozására. 
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Szempontok A módszer jellemzői 

A program 

hangsúlyos 

pontjai 

A pedagógusok tájékozottsága a projektpedagógiai körében. 

Valódi tanulóismeret. 

Olyan pedagógus tulajdonságok, amelyek nélkül nem valósítható 

meg eredményesen a folyamat. Ezek a következők: szervezési kész-

ség, pedagógiai tapintat a problémák kezelése során, együttműködé-

si készég, nyitottság a külső segítők felé (szülő, egyéb a programhoz 

kapcsolható külső személyek). 

Facilitátor tanári szerep. 

A tervezés alap-

ja  

A tanulói és a folyamatban résztvevők érdeklődésének felkeltése. 

A tervezés Téma meghatározása tanulókkal, szülőkkel, külső segítőkkel közö-

sen, 

Pedagógusi előkészületek: 

A tartalmi struktúra átgondolása, 

Multidiszciplináris, multikulturális vonatkozások feltérképezése, 

Lehetséges, szükséges tevékenységek számbavétele 

Ráhangolás a témára tanulók, szülők, külső segítők bevonásával, 

Konkrét tervezés időszaka 

Logikai rendszer kialakítása, 

A témahét összekapcsolása a tantárgyi tartalmakkal, 

Feladatterv, időterv készítése, 

A szükséges eszközök listájának elkészítése, 

A szülőkkel, külső segítőkkel való kapcsolattartás formáinak kidolgo-

zása, 

A témahét eredményei prezentálási módjának, a projektzárónak a 

kidolgozása, 

Az értékelési formák meghatározása (külső, belső) 

A tervet készítő 

személy 

Pedagógus, pedagógusok, tanulók, szülők, külső segítők közösen. 

A pedagógus 

szerepe 

A pedagógus facilitátor szerepet tölt be a folyamatban. 

 

A szülőkkel való A szülőkkel, külső segítőkkel való kapcsolattartás formáit a folyamat-
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kapcsolattartás ban résztvevők a tervezés időszakában határozzák meg (tevékeny-

ségformákba való bekapcsolódás, segítségnyújtás, annak formái, a 

tájékoztatás formái, kapcsolattartás stb. ). 

Az eszközök 

szerepe 

Nem igényel speciális eszközöket. A folyamatban meghatározott fel-

adatokból adódnak. 

A tanulás folya-

mata 

Oktatási keretek 

Nem valósítható meg zárt oktatási keretek között. 

A tanulási folyamat minden szintjén a tanulónak döntő szava van, 

A szülő, a külső segítő és az iskola kapcsolata a kölcsönösségen 

alapul, 

Célok meghatározása 

A távlati célok meghatározása a pedagógus feladata, 

Az aktuális célok meghatározását pedagógus, tanuló, esetleg szülő 

közösen végzi. 

A tanuló részvétele a folyamatban 

A tanuló olyan cél érdekében tevékenykedik, ami számára vonzó.  

Olyan tartalommal foglakozhat, amely számára érdekes.  

Választhat a tanulási formák közül (egyéni, páros, csoportos stb,.) 

Nem az a célja, hogy a folyamat végére a külső követelményeknek 

eleget tegyen, hanem belső motivációra épülő ismeretelsajátítási fo-

lyamaton megy át képességeihez, adottságaihoz választott techni-

kákkal. A kitűzött cél saját képességeihez mért, számára elérhető: 

Értékelés 

Nem minősít, hanem az egyéni szinthez mér. 

 

Témahetek száma /évi minimum 1/ tartalmai /címei/ az éves munkatervben kerülnek lebon-

tásra, illetve meghatározására, az adott tanév céljainak, feladatainak megvalósulásait támo-

gatva. 

A témahét megvalósítható: 

- intézményi szinten 

- évfolyam szinten 

- csoport szinten 
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5.4.4. A multikulturális tanítást kísérő projekt 

A multikulturális tanítást kísérő projekt célja:  

Az egyenlő nevelési-oktatási lehetőségek biztosítása a különböző rasszokhoz, nemekhez, 

etnikai és kulturális csoportokhoz, szociális osztályba tartozó diákok számára, esélyegyen-

lőség biztosítása. Cél, hozzásegíteni valamennyi diákot ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdök-

höz, viszonyulásokhoz és képességekhez, amelyek segítségével képesek lesznek arra, 

hogy a másságot tolerálni tudják, tudjanak hatékonyan együttműködni. 

A szülőkkel való kapcsolat terén az együttműködés minél sokoldalúbb formáinak 
kihasználása, a szülők bevonása az iskola életébe, a család elfogadása, a szülői nevelés, a 
családi háttér partnerként való kezelése, tapintatos, elfogadó kommunikáció kialakítása. 
 

Szempontok A módszer jellemzői 

A program 

hangsúlyos 

pontjai 

A nevelőtestületnek demokratikus (nem rasszista) hozzáállása és 

értékrendje, 

A nyelvi pluralizmus értékének megléte az iskolában, 

Az iskolai normák és értékek az etnikai és kulturális sokszínűséget 

tükrözik,  

Olyan tanítási és motivációs stílusok alkalmazása, amelyek a hatéko-

nyak a különféle társadalmi osztályokból vagy etnikai csoportokból 

származó tanulóknál, 

Az értékelések segítik az egyenrangúságot, 

A tanításkísérő projekt bemutatja a különböző fogalmak és problémák 

etnikai vonatkozásait, 

A projekt megvalósítása során a tanulók megismerik a rasszizmus 

felismerésének és az ellene való küzdelemnek a formáit. 

A tervezés alap-

ja  

A tanulói és a folyamatban résztvevők érdeklődésének felkeltése, 

érzékenyítés. 

A tervezés Téma meghatározása tanulókkal, szülőkkel, külső segítőkkel  közö-

sen, 

Pedagógusi előkészületek: 

A tartalmi struktúra átgondolása, 

Multidiszciplináris, multikulturális vonatkozások feltérképezése, 

Lehetséges, szükséges tevékenységek számbavétele 

Ráhangolódás a témára tanulók, szülők, külső segítők bevonásával, 

Konkrét tervezés időszaka 
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Logikai rendszer kialakítása, 

A tanítást kísérő projekt összekapcsolása a tantárgyi tartalmakkal, 

Feladatterv, időterv készítése, 

A szükséges eszközök listájának elkészítése, 

A szülőkkel, külső segítőkkel való kapcsolattartás formáinak kidolgo-

zása, 

A témahét eredményei prezentálási módjának, a projektzárónak a 

kidolgozása, 

Az értékelési formák meghatározása (külső, belső) 

A tervet készítő 

személy 

Pedagógus, pedagógusok, tanulók, szülők, külső segítők közösen. 

A pedagógus 

szerepe 

A pedagógus facilitátor szerepet tölt be a folyamatban. 

 

A szülőkkel való 

kapcsolattartás 

A szülőkkel, külső segítőkkel való kapcsolattartás formáit a folyamat-

ban résztvevők a tervezés időszakában határozzák meg (tevékeny-

ségformákba való bekapcsolódás, segítségnyújtás, annak formái, a 

tájékoztatás formái, kapcsolattartás stb. ). 

Az eszközök 

szerepe 

Nem igényel speciális eszközöket. A folyamatban meghatározott fel-

adatokból adódnak. 

A tanulás folya-

mata 

Oktatási keretek 

Nem valósítható meg zárt oktatási keretek között. 

A tanulási folyamat minden szintjén a tanulónak döntő szava van, 

A szülő, a külső segítő és az iskola kapcsolata a kölcsönösségen 

alapul, 

Célok meghatározása 

A távlati célok meghatározása a pedagógus feladata, 

Az aktuális célok meghatározását pedagógus, tanuló, szülő, külső 

segítő közösen 

végzi. 

A tanuló részvétele a folyamatban 

A tanuló olyan cél érdekében tevékenykedik, ami számára vonzó.  

Olyan tartalommal foglakozhat, amely számára érdekes.  
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Választhat a tanulási formák közül (egyéni, páros, csoportos stb,) 

Nem az a célja, hogy a folyamat végére a külső követelményeknek 

eleget tegyen, hanem belső motivációra épülő ismeretelsajátítási fo-

lyamaton megy át képességeihez, adottságaihoz választott techni-

kákkal. A kitűzött cél saját képességeihez mért, számára elérhető: 

Értékelés 

Nem minősít, hanem az egyéni szinthez mér. 

 

5.4.5. A portfolió 

A portfolió célja:  

 

A tanulók munkáiból kialakítani olyan gyűjteményt, ami bemutatja készítőjének munkáit, 

fejlődését és eredményeit több területen egy meghatározott időszakon belül. A tanulók a 

portfolió készítése során megtanulják, hogyan lehet egy tervet elkészíteni. Jártasak lesznek 

az értékelési szempontok kialakításában. Mindezek alkalmazásával az önreflexióik 

erősödnek. 

 

Szem-

pontok  

A módszer jellemzői 

A prog-

ram hangsú-

lyos pontjai 

1. A pedagógus tájékozottsága a portfolió fogalmáról, készítésé-

nek folyamatáról. 

2. Valódi tanulóismeret. 

3. Jártasság a fejlesztő értékelésben. 

4. Team munka, kooperáció a pedagógusok között. 

5. Tanulói ismeretek a portfolió készítésének céljáról, a készítés 

folyamatáról.  

6. Szülői ismertek a portfolió készítésének céljáról, a készítés fo-

lyamatáról. 

7. Tanulói önértékelés, szülői értékelés. 

A terve-

zés alapja  

A portfolió céljának meghatározás, ami meghatározza a portfolió tí-

pusát, a tartalmi elemeket és az is, hogy kik fogják olvasni, kik lesznek a 

célközönség. 
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A terve-

zés 

Célkitűzés 

 A cél konkrét meghatározása, aminek alapján a tervezés történik. 

Tervezés  

 A portfolióba kerülő dokumentumok meghatározása. 

 A szabadon választható dokumentumok meghatározása. 

 Visszajelzési, értékelési szempontok kidolgozása. 

 A konzultációs, visszajelzési időpontok, visszajelző személy 

meghatározása. 

 Reflexiót segítő, önértékelést támogató kérdéssor kidolgozása. 

 Az értékelés módszereinek, folyamatának megtervezése. 

 Az értékelő, az értékelők személyének meghatározása. 

(Ez lehet tanári, diáktárs, diákcsoport, szülői vagy mindegyik.) 

 Értékelési szempontsorok meghatározása az értékelő személyétől 

függően. 

 A munkák tárolásának meghatározása. 

 A diákok, szülők részletes tájékoztatása a portfolió készítésé-

nek folyamatáról. 

 A dokumentumok gyűjtése, válogatása (diákok feladata). 

Visszajelzés 

– Visszajelzés a tervben meghatározottak szerint. 

    Ez lehet tanári, diáktárs, diákcsoport vagy mindegyik. 

Értékelés  

– Értékelés a tervben meghatározottak szerint. 

 

A tervet 

készítő 

személy 

A portfolió típusától, a bevont tantárgyaktól függ. Amennyiben egy 

tantárgyat érint, akkor a tantárgyat tanító pedagógus. Több tantárgy es-

tén az adott pedagógus team. 

A peda-

gógus sze-

repe 

Támogató, segítő a folyamat során. 
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A szülők-

kel való 

kapcsolat-

tartás 

A szülők tájékoztatása meg kell, hogy történjen a folyamat kezdete-

kor. Szülői értékelés kérése. 

Az esz-

közök sze-

repe 

A portfolió célja határozza meg a szükséges eszközöket. 

A tanulás 

folyamata 

     Oktatási keretek 

– Nem valósítható meg zárt oktatási keretek között. 

– A folyamat minden szintjén a tanuló aktívan kell, hogy bekapcsolód-

jon. 

– A szülő és az iskola kapcsolatát a kölcsönösség kell, hogy jellemez-

ze. 

      Célok meghatározása 

 A távlati célok meghatározása a pedagógus feladata. 

 Az aktuális célok meghatározását a pedagógus, diák eset-

leg a szülő közösen végzi. 

       A tanuló részvétele a folyamatban 

 A tanuló meghatározott konkrét cél érdekében tevékenykedik. 

 A saját haladási folyamata lépéseit megtervezheti a saját haladá-

si ütemének megfelelően. 

 Beleszólási lehetősége van a folyamat lépéseinek megtervezé-

sébe, az értékelés formáiba. 

 A szempontok alapján reflektálhat saját tanulási menetére, ezzel 

fejlődik az önreflexiója. 

       Értékelés 

 Nem minősítő, hanem fejlesztő értékelés kell, hogy legyen. 
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Tanulói portfólió 

 

A portfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja 

készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését sé eredményeit egy vagy több területen. 

Lehetősséget teremthet arra, hogy a munkaerőpiacra kilépő fiatalok ezzel mutassák be 

iskolai és iskolán kívüli készségeiket, jártasságaikat, emberi kvalitásukat, mindazt, ami z 

iskolai bizonyítványok nem tükröznek. 

 

A portfólió készítésének célja iskolánkban kettős: 

 

Értékelési célú: azt állapítja meg mit tudnak, mire képesek tanulóink, az elért 

eredmények bemutatására szolgál. Ezzel fejleszti diákjaink önértékelését, 

döntésképességét. 

Tanulást elősegítő: a tanulók tanuljanak a portfólió összeállításából, rendszeres 

visszajelzést kapjon a tanuló portfoliójáról (formatív értékelés), párbeszéd legyen a tanár és 

diák között, hogy kialakuljon a diák önreflexiós képessége, fejlődjenek metakognitív 

készségei, segítve ezzel a tanuló autonómiáját, a tanulási folyamatért fokozottabb 

felelősségvállalását. A tanuló a tanítási-tanulási folyamatot dokumentáló portfoliót készít. A 

portfolió dokumentumainak nyilvános bemutatása, megvitatása a szülők, iskolavezetők, 

leendő foglalkoztatók számára is átláthatóvá teszi a tanítás-tanulás folyamatát, hiszem 

betekintést ad az iskolai munkába, és sokkal többet árul el, mint egy osztályzat vagy 

osztályátlag. Ezenkívül alkalmas a portfólió élethossziglan tartó tanulás, többszöri 

álképzések dokumentálására is. 

 

Összefoglalva: A portfólió segítségével dokumentálható a teljes tanulási folyamat, 

használata lehetősséget ad a folyamatos értékelésre, visszajelzésre, önértékelésre és 

önreflexióra a tanulási és értékelési folyamat összekapcsolására. A portfólió alkalmazása 

során előtérbe kerülnek a komplex életszerű folyamtok, a munkaszervezésben a csoport és 

pármunka, megváltoznak a tanári és tanulói szerepek és az egész osztálytermi 

kapcsolatrendszer ezzel segíti a tanulásszervezési paradigmaváltást. 

 

Intézményi alkalmazás 

 

9-10. osztály: tanulást segítő-fejlesztő portfólió, Projektportfolió: egyes projekt 

megvalósulásának folyamatát és a tanulóknak a projektben játszott szerepét dokumentálja 
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11 – szakmai osztályok: Tanulást segítő-fejlesztő portfólió. Munkaportfolió: segítségével 

a tanár és a diák rendszeresen megvitatja a diák előrehaladását egy adott tárgyból vagy egy 

adott helyzetben. 

12-13.évfolyamon: Értékelési - minősítő portfolió. Alternatív osztályozást, értékelést 

szolgáló portfolió. Arra szolgál, hogy a tanár a hagyományos osztályzással szemben a diák 

teljesítményét holisztikusan, az összes jellemző dokumentum segítségével ítélhesse meg. 

Ezt a portfoliót a tanár magánál tartja, hogy az év végén a tanuló összes munkáját 

áttekintve adhasson értékelést és jegyet. 

9-13.évfolyamon: Bemutató portfólió 

Munkaportfolióból, projekt portfolióból, értékelési portfolióból a bemutató portfolióba már 

csak a diák legjobb/legfontosabb munkái kerülnek át. Ezeket a tanuló válogatja össze, ezért 

ahhoz, hogy megtudja ítélni melyek a legjobb munkái szükséges, hogy világos értékelési 

szempontrendszer álljon rendelkezésre. (A szempontrendszer összeállítása a tanár 

feladata) 

 

A portfólió készítésének folyamata tanári szempontból: 

  

A portfólió készítése tanári szempontból öt szakaszra osztható. Mind az öt szakaszban 

fontos kérdéseket kell megválaszolnunk, hogy a munka sikeres legyen. 

 

A portfólió készítésé-

nek szakasza 

A legfontosabb  kérdések 

Célok kitűzése  Mit akarok dokumentálni? 

 Kik fogják olvasni? 

 Milyen típusú portfólió lesz? 

Tervezés  Milyen dokumentumok tudják bizonyítani a 

célt? 

 Bevonom-e a diákokat a portfolióval kap-

csolatos döntések meghozatalába? 

 Hogyan fogyom lebonyolítani a többi sza-

kaszt? 

Előkészítés Hogyan tudom a portfólió fogalmával megismer-

tetni a diákokat? 
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Hogyan ismertetem meg őket a portfólió készí-

tés folyamatával, az otthoni munkával, az osztály-

termi munkafolyamatokkal? 

Visszajelzés  Mikor hányszor kerül sor visszajelzésre? 

 Ki ad visszajelzést a portfolióra? 

 Milyen szempontok alapján ad visszajelzést? 

Értékelés/irányítás Milyen célból kerül sor az értékelésre? Kik érté-

kelik a portfoliót? Milyen formai keretek között? 

Hogyan viszonyul egyéb munkák értékeléséhez? 

 

A portfólió készítésének folyamata tanuló szemszögéből: 

 

A célok megismeré-

se 

A projekt céljának megismerése. Vállalások (én mit 

készítek el önállóan, beszámolók). A cél eléréséhez 

szükséges dokumentumok körének meghatározása. 

Anyaggyűjtés A projekt során különböző tanórákon előkészült do-

kumentumok gyűjtése. 

Válogatás Kiválasztja a tanárával közösen a céloknak megfe-

lelő portfolióba kerülhető dokumentumokat. 

Reflexió A portfólió minden kiválasztott dokumentumához és 

az egész portfolióhoz is a projektzáráskor reflexiókat 

csatolunk, hogy megvilágítsuk választásuk okait (Szer-

vezési Naplók vezetése). 

Szerkesztés A portfólió gondosan szerkesztett, átlátható, vizuáli-

san is vonzó formába öntése. Lehetőségek a digitális, 

elektronikus portfólió rögzítésre. 

Értékelés és irány-

adás 

A portfólió áttekintése; értékelése, és újabb reflexió 

fényében ú tanulási célok  kitűzése. Portfolió-interjú 

vagy konferencia. (Egyéni Átvezetési Tervekben irány-

adás rögzítse) 
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A Portfólió értékelése  

Kritériumok Kiváló Jó Nem kielégítő 

A közösség 

igényeinek való 

megfelelés 

Az értékelők krité-

riumait kiválóan érti, 

minden kritériumnak 

megfelel 

Általában jól érti 

az értékelők krité-

riumait, a legtöbb 

követelményt ki-

elégíti 

Nem érti az ér-

tékelési kritériumo-

kat és nem is telje-

síti őket 

Hitelesség A dokumentumok 

dátummal ellátottak, 

a forrásokat megje-

lölte, a referenciák 

megbízhatóak 

A dokumentu-

mok megvannak, 

de a források nem 

mindig megbízha-

tóak 

Nincsenek do-

kumentumok vagy 

nincsenek megje-

lölve a források 

Világosság A bizonyítékok 

maguktól értetődőek 

vagy gondos magya-

rázatokkal ellátottak 

A legtöbb bizo-

nyíték magyarázat-

tal bír vagy világos 

helye és a szere-

pe, de a magyará-

zatok nem mindig 

világosak 

Nincsenek 

kommentárok vagy 

ha vannak akkor 

zavarosak: nem 

érthető melyik bizo-

nyíték milyen céllal 

került a portfolióba 

A bizonyíté-

kok minősége 

Mind kiváló minő-

ségű. 

A bizonyítékok 

minősége kielégítő 

vagy jó 

A bizonyítékok 

minősége nem ki-

elégítő  

Gondolati 

mélység 

Felülmúlja vagy 

túlmutat a követel-

ményeken, kreatív, 

magas színvonalú 

gondolkodás és ér-

velés jellemzi 

Eléri a kívána-

tos szintet. 

Gondolkodása 

és érvelése kellő-

en magas színvo-

nalú de nincs ben-

ne eredetiség 

Nem teljesíti a 

minimális elváráso-

kat sem. 

Gondolkodása 

sekélyes és zava-

ros 

Reflexió, 

önértékelés 

Átgondolt, érzé-

keny, mélyen szántó 

gondolatok és kom-

mentárok egészében 

Kommentárjai 

átgondoltak a port-

fólió tartalmával 

kapcsolatban. Álta-

A kommentárok 

az általánosságok 

szintjén mozognak 

nem érti a minőségi 



 

2199 

 

és részben egyaránt; 

jól érinti a minőségi 

mutatókat, és ezek 

fényében saját erős-

ségeit és gyengesé-

get jól méri fel, jól 

határozza meg a 

fejlődés további lehe-

tősségeit. 

lában érti a minő-

ségi mutatókat de 

saját gyengeségeit 

és erősségeit nem 

érzékeli.  

Tanulási céljait 

kitűzi, de nincse-

nek konkrét tervei 

a megvalósítással 

kapcsolatban. 

mutatókat és saját 

teljesítményét sem 

tudja hozzájuk vi-

szonyítva felmérni. 

Nincsenek tanu-

lási céljai. 

 

5.4.6. Infokommunikációval támogató módszerek 

Eszközök és eljárások: 

Dokumentumok pontos nyilvántartására és a szerzők és verziók kezelésére az intraneten 

adatbázis készül 

Ennek fő részei: 

 iskolai dokumentumok 

 tanári portfólió 

 szakmai anyagok 
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon a munkaközösségek, szakmai teamek által 

meghatározott mértékben és módon kell az IKT-s eszközöket és eljárásokat alkalmazniuk a 

pedagógusoknak. 

Sikerkritériumként határozzuk meg a 2010/2011-es tanévtől a kollégák 60%-a alkalmazza 

az IKT-s eszközöket, amely a továbbiakban évente 10%-kal növekszik. 

 tanórán kívüli tevékenységekben (pl. szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás 
stb.) 

Feladat:  - digitális dokumentáció készítése 

  - megjelenítés az iskola honlapján  

 Tanórai foglalkozásokban – gyakorlati-tanműhelyi munkák során 

 prezentáció készítése 

 szavazórendszer alkalmazása 

 movelex program – tesztek, mérések 

 interaktív tábla 

 tantárgyi és egyéb interaktív anyagok alkalmazása 

 animációk 

 egyéni fejlesztési terv 

 digitális dokumentáció készítése és megjelenítése az iskola honlapján 
 

Komplex művészeti nevelést fejlesztő program: 
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Multi Art Művészeti, Multi Lab rendszerű program célja: 
 

 vizuális nevelést és önkifejezést, kreativitást fejlesztő, grafikai animációs szoftverek 
alkalmazásával, komplett pedagógiai módszerek felhasználásával egyéni fejlesztés 

 a számítógép kezeléséhez szükséges alapvető technikai készségek elsajátítása 

 kreativitás és önálló gondolkodás fejlesztése alkalmazott grafikai környezetben 

 versírás – diákújság szerkesztése 

 hangversenyek látogatása – zenei napok rendezése 

 színházi előadások látogatása, fellépések a városi rendezvényeken 

 kiállítások, múzeumok látogatása 

 tanulók által készített alkotások bemutatása – kiállítások szervezése 
 

5.4.7. Adaptív tanulásszervezés 

A korai iskolai kudarcok megelőzése és az iskolából való lemorzsolódás csökkentése 

érdekében. 

Az adaptív tanulásszervezés alapelvei: 

1. Minden gyermek képes eredményesen tanulni. 

2. Minden gyermek (tanulási) képességei eltérő, egyéni ütemben fejlődnek. 

3. A gyermek egészséges fejlődéséhez alapszükségleteinek kielégítésére van szükség. 

 

1. Az iskolai tanulási folyamat középpontjában nem a tananyag, hanem a tanuló áll. 

2. A tanulásszervezés során a pedagógus fő feladata minden egyes gyermek 

alapszükségleteinek a kielégítése. 

3. Ennek legáltalánosabban használt eszközei: az interakció, az instrukció és az 

osztályszervezés. 

4. Az osztálytermi folyamatokat szervező, irányító pedagógus feladata, hogy minden 

egyes gyerek tanulásának támogatása érdekében ösztönző, támogató és bizalom teli 

légkört teremtsen a tanuláshoz. 
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5.4.8. Differenciált oktatás 

Mivel tanulócsoportjaink összetétele meglehetősen heterogén, ezért elengedhetetlen olyan 

egységes alapokon nyugvó tanórai differenciálás, mely igazodik a tanuló képességeihez. 

Különösen a bizonyos területeken felzárkózásra szoruló (például külföldi) vagy az egyes 

területeken jártasabb, tehetségesebb diákok esetében szükséges, hogy az órai munka diffe-

renciálásával segítsük őket sikeres továbbhaladásuk érdekében.  

A differenciálás az egyénre szabott feladatokon kívül kooperatív tanulási technikák formájá-

ban valósulhat meg legeredményesebben, ezért tantestületünk törekszik az ilyen jellegű 

tanulásszervezésre.  

5.4.9. Az egyéni fejlesztés 

A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez 

egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente leg-

alább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 

Az többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját 

központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. 

A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók csoportokba sorolásáról – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt.  

A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama 

alatti rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-

oktatás fejlesztési területeinek tartama tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai 

munka szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz 

alkalmazkodó strukturálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg. 

A tanuló fejlődését a nevelőtestület a tanítási év végén, a központilag kiadott nyomtatványon 

szövegesen értékeli. A szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az egyes fejlesztési te-

rületen elért eredményeit és nehézségeit, valamint a következő tanítási év egyéni fejlesztési 

tervének elkészítéséhez szükséges javaslatokat. 

 

Egyéni fejlesztési terv 
 

Az egyéni fejlesztési terv az anamnézis felvételéről kezdve a diák fejlesztendő kompetenciá-

inak meghatározásán keresztül a célok meghatározásának módjait és eszközeit is megfo-

galmazza, továbbá a célok megvalósításának eredményességét is áttekinti, intézményi fej-

lesztésű, amely tartalmazza a BGR elemeit is, IT alapú. 

 

Az egyéni fejlesztési terv tartalma: 
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1. A tanuló adatai (általános adatok, szakvélemények száma, SZB szakvéleménye, SNI, 
BTMN besorolás, annak körülményei, BNO kódja) 

2. Pedagógusok megfigyelésein, felmérésein, intézményi mérési rendszeren alapuló 
státusz (mikor mivel mértem fel a tanuló képességeit, fejlesztendő terület 
(gyengeség), kompetencia, amire a fejlesztésnél támaszkodni lehet (erősség, ami 
tovább fejleszthető illetve megerősíthető), probléma megfogalmazása) 

3. A fejlesztendő területek priorizálása (fejlesztési feladatok, felelősök, időintervallumok 
meghatározása, hozzáadott pedagógiai érték) 

4. Egyéni fejlesztési terv – Fejlesztő napló: (tanáronként-tanóránként, mivel új 
készségek gyakorlása jelenik meg, milyen eszközökkel dolgozik a pedagógus egy 
fejlesztendő terület kapcsán új készségek tanulása, gyakorlás elmélyítés, eszközök) 
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Az egyéni fejlesztési terv lehetőséget teremt a diákok (cél)tudatos egyéni útjainak koordi-

nálására, a pedagógiai hozzáadott értékek, vizsgálása, hiszen a iskolába lépéstől kilépé-

sig követné nyomon a diákot. 

5.4.10. Tantárgytömbösítés 

 Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megtervezésének rendje, 
melynek keretei között 
adott tantárgy 

adott műveltségi terület 

adott félévre (évre) számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden 

hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. 

 Követelmények:  
Tanítási ciklusok: 

 Kettőtől-nyolc hetenként válthatják egymást de a féléves is szervezhető 

 A tantárgytömbösítés be bevont tantárgyak műveltségi területek tanítási óráinak 
legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük. 

 A tanítási napok közül az egyiken legalább három a másikon legalább kettő a 
tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie. 

 Az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz 
kapcsolódóan kell megtartani. 

 

Intézményi tömbösített óra kerete 

Évenkénti operatív programban meghatározva. 
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Műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül 

 

A műveltségterület az oktatás tartalmának a kultúra tartományából társadalmi pedagógiai, 

lélektani, logikai szempontok alapján kiválasztott és elrendezett művelődési javak és tár-

gyak. 

Az iskola a személyre szóló tanulásfejlesztés megvalósítása szempontjából a tantárgyak 

nélküli oktatást a helyi tantervben meghatározott műveltségterületek esetében végzi. 

/magyar nyelv és irodalom/ – magyar,  

ember és természet természetismeret 

földünk - környezetünk 

/ember és társadalom/ – történelem és társadalomismeret/ 

 

5.4.11. Egyéni átvezetési terv 

Iskolánk a munka világába való beilleszkedés segítésére Egyéni Átvezetési Tervet (EÁT), 

amely olyan dokumentum, ahol a fiatal múltját, jelenét kívánt-elképzelt jövőjét jegyezzük 

fel és dokumentáljuk. Tartalmazza a fiatal életterére vonatkozó információkat: családi kö-

rülmények, egészségügyi előélet, értékek, kulturális háttér, illetve tanulmányaival, képzé-

sével kapcsolatos információkat, jövőképét karriertervét, pályaorientációs tevékenységét, 

esetmegbeszéléseit, egyéni tanácsadásokat, tréningeken, munkaerő-piaci felkészítésen 

való részvételét. A dokumentum a munkában maradás és nyomon követés eszköze. 

 

Összefoglalva: 

Az egyéni fejlesztési terv és az egyéni átvezetési terv része az intézményi belső nyomon 

követésnek, mely a diák iskolai pályafutásának egészét és a munkaerő-piaci elhelyezkedést 

és a munkába maradást is végig követi. 
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Sikeres elhelyezkedés 

 
Sikertelen 

Eredmények rögzítése a pályakövetési rend-
szerben 
 

Sikertelenség rögzítése a pályakövetési rend-
szerben. 
Munkatanácsadás: 
 partnerek, érdekvédelmi szervezetek védett 
munkahelyek, munkaügyi központ és civil szer-
vezetek felkeresése.  

 
Betanulás 

A 3. sikertelen próbálkozás után munka ta-
nácsadás: a kudarcok megbeszélése, okainak 
feltárása, új erő gyűjtése 

Munkáltatói visszajelzés Újabb lista készítés, vagy képzés 

Ritkuló nyomon követés  

Dolgozók klubja  
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5.5. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, a sajátos 

nevelési igényű tanuló, illetve a képzésben résztvevő fogyatékkal élő személy 

esetében a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, re-

habilitációs ellátása 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott 

részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit; 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésé-

nek eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb 

ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrek-

ciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását 

teheti szükségessé. 

1.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában részt vevő nevelési-

oktatási intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét – az általános elveken túl – 

átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, 

melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kiala-

kított és szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely az egyes 

tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módsze-

rek, terápiák alkalmazását teheti szükségessé. 

c) A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a 

habilitációs, rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a tehetséggondozás 

feladatainak. 

1.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, au-

tizmus spektrumzavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó 

vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevo-

násával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése. 

e) Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása. 
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f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibonta-

koztatása. 

1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A sajátos nevelési igény típusa és súlyossága.  

b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

cc) érzelmi szükségletei, állapota, attitűdje, 

cd) korai fejlesztésben és gondozásban való részvétele, a korai időszak fejlődésme-

nete. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosí-

tása, az átvezetés, a továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre 

történő felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

a) az intézmény szakmai programjában, 

b) a nevelési programban, 

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanulási-tanítási programban (pl. 

tanmenet, óraterv), 

d) az egyéni fejlesztési tervben. 

A sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező gyógy-

pedagógus, konduktor kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok tervezése, összeállítása; 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli 

megsegítés; 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, kivitelezésében, ezt 

követően a konzultációban, az osztálytermi környezet adaptációjában; 

4. a tanuló fejlődésének nyomon követése, értékelése, illetve az ebben való közremű-

ködés a többségi pedagógusokkal együtt. 

1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára 

A nevelés- oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési 

törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva 

az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többlet-
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szolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani és hozzáférhetővé kell tenni a sajátos nevelési 

igényű tanulók számára, mint például: 

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott tan-

anyagok; 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök; 

 az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek; 

 rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához; 

 a tanulók sajátos nevelési igénye típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, 

az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalt gyógypedagógus, terapeuta (módszer-

tani intézmény, utazótanári szolgálat). 

1.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegít-

heti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes 

vagy részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, ma-

gasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszke-

dése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, mely-

nek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

 A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő 

szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken, alkalmat teremt a horizontális 

tudásátadásra. 

 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, 

gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fo-

gadására. 

 Az együttnevelés megvalósításában a különböző pedagógiai színtereken a habilitáci-

ós, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárá-

sok alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülés-

specifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmara-

dások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz, a tanuló képességei ki-

bontakoztatásának érdekében. 

 Multidiszciplináris teamek (pl. többségi pedagógus, gyógypedagógus, szülő, az érin-

tett tanuló stb.), illetve jó gyakorlat e-bank, iskolai „forrásközpont” működtetése – a 

pedagógusok által kidolgozott egyes differenciált tananyagok, feladatlapok stb. fel-

használásával, melyeket az iskola minden pedagógusa használhat, illetve minden 

pedagógus gyarapítja az anyagokat. 

 A nyitott tanulási-tanítási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé te-

szi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egész-

ségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciá-

lis eszközök alkalmazását. 
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 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében- oktatásában, fejlesztésében 

részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, a diverzitás iránti 

pozitív attitűddel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus, konduktor  együttműködésé-

vel, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás 

céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szerep-

lő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyságvizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

- a neurodiverzitást figyelembe vevő oktatási módszerek, rugalmas tanulásszerve-

zés segítségével minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára 

egyformán hozzáférhető tanulási környezetet hoz létre, melyben érvényesül a dif-

ferenciált célkijelölés, a többszintű tervezés, a differenciáló módszerek (az inst-

rukciók adása terén is) alkalmazása, beleértve az értékelést is; 

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

- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus, konduktor irány-

mutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, megosztva vállalja a fe-

lelősséget a különleges bánásmódot igénylő gyermek haladásáért. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógus, konduktor 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus 

spektrum zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítá-

sára (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és 

helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök ki-

választásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési le-

hetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkal-

mazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi köve-

telmények szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a tan-
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tervben, elvárt tudásban, hanem több idő, személyi támogatás (többségi pedagógus-

tól, gyógypedagógustól, asszisztenstől), eszközhasználat, differenciált tananyag-

feldolgozás révén jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő tantervi célok megjelenítése 

esetén – a gyermek szakértői véleményének alapján – 

 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozáso-

kon – egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szol-

gáló órakeretben –, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az 

ép funkciókra; 

 alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének 

lehetőségeit a befogadó intézményben; 

 segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek 

önmagához mért fejlődésének megítélésében; 

 segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Az integrált nevelésben-oktatásban részt vállaló nevelési-oktatási intézmények vegyék 

igénybe az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények 

(EGYMI), a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó in-

tézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok segítsé-

gét. Ennek keretében ismerjék meg az integrált nevelés létező jó gyakorlatait, tapasztalat-

csere, tudásháló (képzések, online platform stb.) révén. 

 

A,  Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztése 

 

Pedagógiai szempontból a következő csoportok alakíthatók ki: 

 Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett végtaghiányok: e ka-

tegóriába sorolható minden veleszületett vagy szerzett, teljes végtagra vagy végtag-

részre vonatkozó hiány vagy többlet. 

 Petyhüdt bénulást okozó kórformák: mely kategória tovább bontható a) 

progrediáló (állapot rosszabbodásával járó) kórképek csoportjára; különböző (izom, 

gerincvelő) eredetű izombetegségek, pl. dystrophia musculorum progressiva (DMP) 

vagy a spinalis izomatrophia (SMA); illetve b) a nem progrediáló kórképek csoportjá-

ra, pl. a különböző etiológiájú gerincvelő sérülések (veleszületett vagy szerzett) vagy 

a perifériás idegbénulások, járványos gyermekbénulás utáni állapot stb. 

 Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek: (cereb-

rális parézis, rövidítve: CP) különböző megnyilvánulási formái; 

a) spasztikus (fokozott izomtónussal járó) tünetcsoport, mely lehet hemiplégia (félol-

dali érintettség), diplégia (a két alsó végtag spasztikus bénulása a felső végtagok 

érintettségével) és tetraplégia (mind a négy végtag, a teljes test érintettségével); 

b) diszkinetikus (akaratlan túlmozgással járó) tünetcsoport, mely lehet atetózis (a 

törzs és a végtagok koordinációs zavara) vagy disztónia (folyamatosan változó 

izomtónus); 

c) kisagyi tünetcsoport, az ataxia (koordinációs és egyensúlyzavar); 
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d) kevert formák. 

 Ortopédiai és egyéb kórformák: pl. arthrogryposis multiplex congenita (veleszüle-

tett ízületi merevség, mely az izmok gyengeségével jár), vagy osteogenesis 

imperfecta (a csontok rendellenes törékenységével járó betegség), vagy deformitá-

sok, különböző gerincbetegségek, dongaláb, egyéb mozgáskorlátozottsággal járó 

rendszerbetegségek stb. 

 Súlyos-halmozott sérülés: jelen felosztásban a vezető tünet a mozgáskorlátozott-

ság, mely mellé egyéb/más fogyatékosság (látás-, hallássérülés, beszédfogyatékos-

ság vagy intellektuális képességzavar stb.) társulhat. 

(A gyógytestnevelésre utalt tanulók nem minősülnek mozgásszervi fogyatékosság 

[mozgáskorlátozottság] okán sajátos nevelési igényű tanulóknak. Esetükben az 

Irányelv nem alkalmazható. Az ő gyógytestnevelés ellátásuk a pedagógiai szakszol-

gálatok által alkalmazott gyógytestnevelő szakemberek feladata, a tevékenységnek 

szakszolgálati protokollja van. – 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szak-

szolgálati intézmények működéséről 28. §) 

 

Mozgássérülés lehetséges következményei: 

- Megváltoznak az alapvető tartási, mozgási funkciók és rendszerek 

- Nem alakulnak ki a mozgásos tapasztalatszerzés feltételei és a motoros 
képességek. 

- Megváltozik a mozgáskompetencia, akadályozott a cselekvés, az 
életkornak megfelelő tevékenykedés, a kézfunkció, manipuláció, s az 
önkiszolgálás. 

- Akadályozottá válhat a percepció, a kognitív képességek is módosulhatnak. 

- Akadályozottá válhat a kommunikáció. 
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B, A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai fejlesztése 

1. A látási fogyatékos tanuló 

A látássérülés a látószerv (a szem, a látóideg és/vagy a látásért felelős agykér-

gi/kéreg alatti területek) sérülése következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja 

a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodóképességét, kihat személyiségé-

nek alakulására. 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítmé-

nye az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) 

vízus: 0 – 0,3 közötti. Látássérült az a tanuló is, akinek centrális látótere legfeljebb 

20°. 

Ezen belül: 

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0); 

b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek (vízus: fényér-

zés – 0,1); 

c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza 

a csökkent látásteljesítmény (vízus: 0,1 – 0,3). 

A BNO 11 (WHO) 2018-as meghatározása alapján „megkülönböztetünk távoli és kö-

zeli látássérülést. 

Távoli látássérülés: 

 enyhe – a látásélesség (vízus) < 0,5 

 mérsékelt – a látásélesség (vízus) < 0,3 

 súlyos – a látásélesség (vízus) < 0,1 

 vakság – a látásélesség (vízus) < 0,02. 

Közeli látássérülés: 

A közeli látásélesség (vízus) < 0,5 maximális korrekcióval. 

A látássérülés egyéni megélése sok különböző tényezőtől függ. Ide tartozik többek 

között a megelőzés és a beavatkozó kezelések hozzáférhetősége, a látási rehabilitá-

ció (ideértve a szemüvegeket, fehér botokat is) elérhetősége, és a megélt akadályo-

zottság a közlekedés, tájékozódás, mindennapi élet, ügyintézés, információkhoz való 

hozzáférés terén.” (www.who.int). 

A vak, valamint a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulókat el-

sősorban a tapintó-halló életmód, a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanu-

lókat és a gyengénlátó tanulókat a látó-halló (tapintó) életmód jellemzi. 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funk-

ciók ismerete fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

 a látássérülés kórokáról, kialakulásának időpontjáról; 
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 a szemészeti állapot prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról; 

 a pedagógiai látásvizsgálat eredményéről; 

 a gyermek intellektuális képességeiről; 

 a látássérülés személyiségre gyakorolt hatásairól. 

A látássérüléshez gyakran társulhat egyéb fogyatékosság is (mozgás-, hallás- és 

intellektuális képességzavar, autizmus spektrumzavar stb., illetve mindezek halmo-

zott megjelenése). A képzés nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, 

az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a tanulók ál-

lapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. 

Az érésben és fejlődésben késést mutató gyermekek számára az óvoda–iskola át-

menet megkönnyítésének lehetséges útja például az egyéni előrehaladású nevelés 

és oktatás vagy az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási 

évnél hosszabb idő megjelölésének  lehetősége.  

Az alkalmazandó irányelvek elkülönülnek a vak, a gyengénlátó és a halmozottan sé-

rült látássérült gyermekek esetében. 

2. A látássérült tanulók iskolai fejlesztése 

2.1. A látássérült tanulók tanulásának és tanításának alapelvei, céljai és kiemelt 

feladatai 

A látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézmények az iskoláz-

tatás során több fontos feladat megoldását vállalják a mindenkire vonatkozó általá-

nos feladatokon túl: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampol-

gárságra, demokráciára nevelés,  önismeret és a társas kultúra fejlesztése, családi 

életre nevelés, testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért, önkén-

tesség, fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, gazdasági és pénz-

ügyi nevelés, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, valamint ezeken túl az 

esélyegyenlőség biztosítását a látássérülésből és az esetleg csatlakozó fogyatékos-

ságból adódó hátrányok leküzdésével. 

A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe 

kell venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek isme-

retszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgás-

érzékelés együttese) és hallási – beállítódás is jellemzi. Fontos az összes érzékszerv 

– hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás hasz-

nálatának tudatosítása és tanítása. 

A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás nemcsak a tanulás terén jelent eltéré-

seket, hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közle-

kedés, az önkiszolgálás stb.) is. Más a tanulási környezet, hangsúlyosabban egyénre 

szabottak a tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele alapvető. 

2.2. Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 
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A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a 

Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) alkalmazott szakaszolással. 

A képzési szakaszok tervezésekor – az ép tanulókhoz hasonlóan – a látássérült ta-

nulók nevelése során is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. Az eltérő 

életkori jellemzők miatt a személyiségfejlesztés speciális feladatai a következők. 

2.3. A többségi iskolában történő együttnevelés 

A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntésen alapul, 

esetenként egyéni felkészítést igényel. Az együttképzés nevelés-oktatás során külö-

nös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

 A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyekre ál-

lapotából fakadóan szüksége van. Ezen minden olyan egyéni felzárkóztató, 

tehetséggondozó, rehabilitációs és habilitációs célú külön foglalkozást értünk, 

ami az intézmény rehabilitációs keretéből – az osztályfőnök, a szaktanárok, a 

délutános nevelő, a szülő észrevételei és javaslatai alapján – a tanuló óra-

rendjébe illeszthető. Ennek megvalósításához a szakértői javaslat nyújt tám-

pontot, illetve igénybe vehetők a látássérült tanulók speciális iskoláiban létre-

jött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által biztosított szol-

gáltatások. A vak és gyengénlátó tanulók különnevelését ellátó intézmények-

ben működő egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények integrációt 

támogató tevékenysége kiterjed a látássérült tanulókra, családjukra és peda-

gógusaikra, az őket befogadó közösségekre, esetenként a látássérült tanulók-

kal kapcsolatba kerülő egészségügyi, hivatali dolgozókra. 

 A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében a szakmai programban kell 

megfogalmazni a szükséges speciális feltételeket és feladatokat (tantervi ki-

egészítések, eszköz, segédeszköz, segédletek, differenciálás, az értékelés, 

minősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.). 

 A befogadó többségi iskola tantestületének a speciális iskolák nyújtanak se-

gítséget a látássérült tanuló nevelésére, oktatására vonatkozó információk át-

adásával. Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe az osztályban tanító 

pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

3. A vak és a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulók is-

kolai fejlesztése 

A vak és az aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott neve-

lési célok megvalósítása az alábbiak figyelembevételével lehetséges. 

3.1. Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása és szabályozási 

szintjei 

3.1.1. Tanulási és nevelési célok 
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A vak és aliglátó tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési területek, nevelési 

célok az irányadóak. A tanulási és nevelési célok elérését a tanulók látásteljesítmé-

nye és intellektuális képességei egyénileg befolyásolják. A célok sérülésspecifikus 

tartalmakkal egészülnek ki. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

 A vak, aliglátó gyermekek ismerjék meg látássérülésük kórokát, az ebből ere-

dő következményeket, fizikai terhelhetőségüket (pl. nehéz súlyok emelésének 

kerülése, megerőltető testmozgás mértéke). 

 A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy a balesetek elkerülése csak megfele-

lő tájékozódási és közlekedési ismeretek birtokában lehetséges (pl. a meg-

szokott haladási irány betartása a közvetlen környezetben, egyértel-

mű/állandó/számára jellegzetes stb. támpontok szerinti tájékozódás, a hosszú 

fehér bot használatának elsajátítása nagyobb térben). 

 A tanulók ügyeljenek a szem higiénéjének betartására, az orvosi ellenőrzés 

rendszeres elvégzésére. 

 Az egészséges életmódra nevelés segítse a vak, aliglátó tanulókat a betegsé-

gek megelőzésében, az egészség megőrzésében. Számukra is fontos a rend-

szeres mozgás, testedzés, amit az együttnevelés keretein belül is biztosítani 

kell számukra. 

 A tanulók ismerjék az egészséget károsító tényezőket, a helyes táplálkozás 

előnyeit. 

 A tanulók kerüljék – majd a felnőttélet során is – a káros függőségeket (pl. al-

kohol, kábítószer, dohányzás). 

 Mozgásfejlesztő szakember – (gyógy)pedagógus/gyógytestnevelő – segítsége 

teszi lehetővé a járási, testtartási hibák javítását, a túlmozgások megszünteté-

sét, a jobb mozgásállapot kialakítását. 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

 A tanulók ismerjék meg képességeiket, korlátaikat, érzelmi és értelmi lehető-

ségeiket, ami segíti őket a mindennapi életükben. 

 A vak tanuló is értse meg és fogadja el saját létének egyediségét, értékét, az 

emberi közösség egészében betöltött fontos szerepét. 

 A tanuló legyen tisztában sérülésének mibenlétével, fizikai korlátaival, adott-

ságaival. 

 A tanuló az önismeret fejlesztése során ismerje meg képességeit, erősségeit, 

korlátait, és ismerje fel saját érzelmeit. 

 A reális énkép kialakítása mellett törekedni kell arra, hogy a tanuló önbizalma, 

én-ereje folyamatosan növekedjen. Legyen képes önálló cselekvésre, döntés-

hozatalra. 
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 A tanulóban alakuljon ki vágy arra, hogy minél kisebb mértékben szoruljon 

mások segítségére.  

 A tanuló értse meg és tudja kezelni saját akadályozottságát, miközben élje át 

saját önállóságának folyamatos növekedését. 

 A vak és az aliglátó tanulóknak tudatában kell lenniük, hogy látássérülésük el-

lenére felelősek saját biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

 A pedagógusok személyiségfejlesztő munkája járuljon hozzá, hogy a vak, 

aliglátó tanulóban is kialakuljon a más emberek iránti empátia, segítő maga-

tartás. Fontos, hogy a tanuló felelősséget vállaljon önmaga és közössége 

iránt, értse az önkéntesség fogalmát, szerepét, abban vállaljon aktív szerepet. 

 A családi életre való felkészítésben figyelmet kell fordítani a következő témák-

ra: pozitív családminták, a családalapítás feltételei, a látássérülés szerepe a 

közös élet alakításában, felelősségteljes gyermekvállalásra (pl. örökletes 

szembetegségek), gyermeknevelésre készülés a látássérülés figyelembevéte-

lével. 

 Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások folyamatosan alakítha-

tók ki. Fontos feladat a látássérült emberek életvezetéséhez szükséges rend 

szeretetének és megtartásának kialakítása. 

Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében szerezzenek jártasságot az in-

ternethasználatban képernyőolvasó programmal. 

 A tanulók ismerjék meg a biztonságos internethasználatot és a közösségi por-

tálokban rejlő veszélyeket. 

 

 

 

A tanulás tanítása 

 A tanulási-tanítási folyamatban építeni lehet arra, hogy az ép intellektusú vak, 

aliglátó gyermekek figyelme sok esetben a folyamatos gyakoroltatás eredmé-

nyeként koncentráltabb, a verbális emlékezetük terjedelme nagyobb, mint látó 

társaiké. 

 A tanulók az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő speciális 

szoftverek, okoseszközök készségszintű használatát. 

 A tanulók ismerjék meg a könyvtárak látássérült személyeket segítő szolgálta-

tásait, az elektronikus könyvtárakat, azoknak a tanulásban betöltött szerepét. 
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 A pedagógusok segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának ki-

alakítását. 

Pályaorientáció 

 Az iskola feladata a látásos megismerésben fennálló nehézségek kompenzá-

lását segítő eljárások megismertetése, alkalmazásuk begyakoroltatása. Olyan 

tudást kell kialakítani, hogy a tanulók aktívan tudjanak szerepet vállalni a 

számukra kedvező külső feltételek, körülmények kialakításában. 

 Az iskola a tanulóknak lehetőséget ad az önkorrekció, az együttműködés ké-

pességének fejlesztésére, a rugalmas gondolkodás kialakítására. 

 A tanulók ismerjék meg (szemészeti, fizikai állapotukat figyelembe véve) az ál-

taluk eredményesen, sikeresen végezhető munkatevékenységeket, foglalko-

zásokat. 

 A vak, aliglátó tanulók korlátozott pályaválasztási lehetőségei miatt fokozottan 

szükséges pozitív attitűdjük kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehe-

tőségek keresése iránt. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a pénz- és időgazdálkodás képes-

ségének alapozására. A tanulókban életkoruknak megfelelően alakuljon ki a 

pénzzel való bánni tudás képessége, legyenek valós információik a különböző 

termékek és szolgáltatások áráról. Tanulják meg felismerni a fémpénzeket, el-

különítve, jelölve tárolják a bankjegyeket, tanulják meg az önálló és biztonsá-

gos bankkártyahasználatot és az internetes bankolási lehetőségeket. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 A vak, aliglátó tanulók sajátítsák el a nemzeti, kulturális örökségünk megisme-

résének sajátos, a látássérült embereket segítő módjait is (pl. akadálymentesí-

tett múzeum). 

 A tanulók tanulják meg a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgál-

tatásainak igénybevételét. 

 A tanulók ismerjék meg az Európai Unióról a vak emberek számára készült, 

esélyegyenlőséget biztosító kiadványokat. 

 Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a 

fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség 

biztosításáról szóló jogszabályokkal. 

 A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motivált-

ság és igény az önálló ismeretszerzésre. 

 A tanulók ismerjék a látássérült személyek érdekvédelmi szervezeteit. 
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A fenntarthatóság, környezettudatosság 

 A vak, aliglátó tanulók számára minél több közvetlen, valós tapasztalatot 

szükséges biztosítani a természeti, társadalmi környezetről. 

 A vak tanulók vegyenek részt környezetvédelmi tevékenységekben, tanulják 

meg, mit jelent a környezettudatosság (szelektív hulladékgyűjtés, használt 

elemek gyűjtése, víz- és energiatakarékosság, megújuló energiaforrások). 

 A tanulók fordítsanak figyelmet saját személyes és lakókörnyezetük rendjére, 

tisztaságára. 

3.1.2. A tanulás és tanítás alapelvei 

Aktív tanulás 

Az aktív, lehetőségekhez mért legnagyobb fokú önálló tanulás alapfeltétele a megfe-

lelő fizikai környezet megteremtése, a speciális eszközök biztosítása, valamint a ha-

gyományos taneszközök adaptálása és a tanuláshoz szükséges motiváció és pozitív 

attitűd kialakítása. 

Tanulási környezet 

A tanulási környezet fizikai feltételei 

A vak, aliglátó tanulók számára megfelelő tanulási környezet fizikai feltételeinek biz-

tosítása alapvető fontosságú. A terem megfelelő pontján (egyszerűen megközelíthe-

tő tanulópad; ahonnan legjobban hallja a tanári magyarázatot) elhelyezett asztal, a 

tanuló látási funkcióinak megfelelő megvilágítás, a speciális taneszközök (rajzolófó-

lia, speciális körző, vonalzó stb.), adaptált taneszközök, továbbá a megfelelő képer-

nyőolvasó programmal rendelkező IT-eszközök mind a tanuló optimális tanulását 

biztosítják. Szem előtt kell tartani, hogy a táblára írt, a képernyőn megjelenő vizuális 

információk nem jutnak el automatikusan a tanulóhoz, tehát valakinek – a tanárnak, 

diáktársnak – érthetően, követhető tempóban diktálni kell az ott láthatókat. A látásfo-

gyatékos gyermek órai jegyzetelése történhet Braille-formában, speciális mechanikus 

írógép használatával. 

A tanár engedélyével főként a nagyobbak szívesen használnak diktafont, amiből ott-

hon készítenek írásos jegyzeteket. Sokat segíthet a hatékonyságon, ha a tanár ma-

gyarázata közben gondol erre, és esetenként figyelmezteti a tanulót, hogy mikor kö-

vetkezik fontos információ. A hangrögzítés alkalmas arra is, hogy a házi feladatot 

valaki lediktálja, vagy az idegennyelv-óra végén az új szavakat leírási mód szerint 

rámondja. A számítógépet napi rutinnal használó gyerekek egyre többen jegyzetel-

nek, dolgoznak órán is az osztályban elhelyezett képernyőolvasó programmal ellátott 

számítógéppel vagy saját laptoppal, így a tanár a képernyőn folyamatosan nyomon 

követheti, ellenőrizheti a feladatok megoldását. 

Általános alapelvek a vak tanulók tanulóhelyének berendezésénél: 

 a tanuló képességeinek megfelelően tájékozódhasson; 
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 időben gazdaságosan dolgozhasson; 

 megfelelő tér, hely álljon rendelkezésére (tároló hely, munkafelület); 

 tanulási helyét, munkaasztalát a tanulási igényeit (akusztikus vagy haptikus 

beállítódását, tájékozódási képességét stb.) figyelembe véve alakítsuk ki; 

 a terem berendezését bejelentés nélkül ne változtassák meg; 

 a mozgatható tárgyakat használat után tegyék vissza a helyükre. 

A tanulási környezet társas feltételei 

 A vak, aliglátó tanulók későbbi társadalmi integrációja már az iskolában elkez-

dődik, így fontos, hogy a látássérültségük miatt ne maradjanak ki intézményi 

és osztályszinten szervezett programokból, továbbá, hogy részt vegyenek az 

őket érintő döntési folyamatokban. 

 A látássérült tanuló teljesítményét a pedagógusnak reális, egyben támogató 

visszajelzést adva kell méltányolnia úgy, hogy az erősítse a tanuló önbizalmát 

is. 

 Az iskola minden dolgozójának felelőssége, hogy a látássérült tanuló ne le-

gyen iskolai zaklatás áldozata, de ő se váljon terhessé tanulótársai, pedagó-

gusai számára. 

 Csak a megfelelő iskolai légkör, a nyílt kommunikáció képes biztosítani, hogy 

a vak, aliglátó tanuló képes legyen tanulási problémáját és személyes nehéz-

ségeit jelezni. 

 Az osztálytársak részéről a vak, aliglátó tanuló iránti tisztelet és elfogadás sok 

esetben tanári segítséggel alakul ki. A látássérült tanulónak is tisztelnie kell 

osztálytársai egyéni különbségekből eredő sokféleségét. 

A tanulási környezet megteremtésének pedagógiai irányelvei 

 A vak, aliglátó tanuló is aktívan vegyen részt párban vagy csoportban végez-

hető tanulási formákban. 

 A pedagógus feladata és felelőssége, hogy úgy tervezze a tanulási feladatokat 

és feladatcsoportokat, hogy az a látássérült tanuló képességének (látástelje-

sítményének) megfelelő legyen. 

 A tanuláshoz és az értékeléshez a vak, aliglátó tanuló számára szükséges biz-

tosítani a megfelelő speciális tan- és (informatikai) segédeszközöket. 

Egyénre szabott tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele 

 Figyelembe kell venni, hogy a vak, aliglátó tanuló látássérülése, illetve egyéb 

csatlakozó sérülése miatt gyorsabban elfáradhat, kevésbé terhelhető lehet, 

több és hosszabb pihenést igényelhet. 

Személyre szabott tanulás és pedagógiai támaszrendszerek 
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 Megfelelő mennyiségű időt kell biztosítani minden fontos részlet pontos észle-

lésére. 

 Jó, ha az érzékeltetés minél több érzékszerven keresztül történik. 

 Kérdésekkel folyamatosan ellenőrizni kell a valós ismereteket. 

 A felmerülő hiányosságokat pótolni, illetve javítani kell. 

 Törekedni kell a valós életszituációban való érzékeltetésre. 

3.1.3. Mérés, értékelés és visszajelzés 

A vak gyermek tudását ugyanolyan rendszerességgel és igényességgel kell mérni és 

értékelni, mint látó társaiét. Történhet ez gyakoribb feleltetéssel, írásban (Braille vagy 

elektronikus), az elkészített dolgozat felolvasásával. Használhatunk teszt formájú 

felméréseket. Ezt esetenként úgy oldható meg, hogy a feladatokat a tanuló a többi-

ekkel együtt írja, de a tanár szóban is diktálja, így a látássérült tanuló csak a vála-

szokat írja le. Előfordul, hogy a tanuló hangzó formában kapja meg a feladatot, amit 

fülhallgatóval hallgat és old meg, majd felolvassa válaszait. Leggyakrabban az óra 

végén, a közös ellenőrzés során vagy az órát követően szóban oldják meg a dolgo-

zatokat. A számítógépet készségszinten használók számára természetesen a digitá-

lis forma a legmegfelelőbb ellenőrzési módszer. Az értékeléssel kapcsolatban általá-

nos elvnek kell tekintenünk, hogy a látássérült gyermek teljesítményeit ugyanolyan 

mércével mérjük és értékeljük, mint a társaiét. Amennyiben a tanuló bizonyos felada-

tok, anyagrészek alól felmentést kap (a vizualitás hiánya miatt), azt előre kell tisztáz-

ni vele és a társaival is. A vak, aliglátó tanulók felmérés, vizsga esetén engedménye-

ket vehetnek igénybe (többletidő, adaptált feladatok stb.). 

A látássérülés maga nem ok a tantárgyi felmentésre. 

3.1.4. A Nat, a kerettantervek és a nevelési program 

A nevelési program készítésénél a Nat-ban és a választott kerettantervben foglaltak 

az irányadóak, de az egyes tanulási területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) meghatározása 

mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. A nevelési programben az egyes tan-

tárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi 

ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a 

tanulási-tanítási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és esz-

közzel irányított. Az Irányelvben megadott módosítások figyelembevétele szükséges 

a nevelési program elkészítéséhez. 

4. Kompetenciafejlesztés, tanulási területek és tudástartalmak 

4.1. Kiemelt kompetenciaterületek 

1. A tanulás kompetenciái 
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A vak és a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulók iskolai neve-

lésének-oktatásának is alapvető célja a felnőttélet sikerességét megalapozó kompe-

tenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. A látássérült 

tanulóknak is szükségük van azokra az ismeretekre, képességekre, attitűdökre, me-

lyek birtokában alkalmazkodni tudnak a változásokhoz. A Nemzeti alaptantervben 

megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, attitűdök-

kel egészülnek ki. 

 A vak és az aliglátó tanuló a leghatékonyabb tanulási módok elsajátításával, 

egyéni tanulási stratégia kialakításával alkalmassá válik a vakságból vagy az 

aliglátásból fakadó hátrányok leküzdésére. 

 Az önálló tanulás fejlesztése érdekében apró lépésekre bontsuk a feladatokat, 

a gyermek a maga számára próbálja megfogalmazni a megoldási stratégiát! 

Bátran építsünk a gyerekek spontán, kreatív ötleteire! Biztassuk őket, hogy 

gyakran nem csak egyféle úton juthatunk el a megoldáshoz, ill. bizonyos ese-

tekben többféle megoldás is létezhet! 

 A tanuló legyen tisztában azzal, hogy eredményességének alapfeltétele a kö-

vetkezetes rend megtartása környezetében, taneszközei között! 

 A vak tanuló sajátítsa el a tanulást segítő speciális eszközök (pl. pontírógép, 

abakusz, számítógépes szoftverek) készségszintű használatát! 

2. Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A vak és aliglátó gyermek ismeretelsajátításában elsődleges szerepe van a verbális 

kommunikációnak. Törekedni kell arra, hogy a bő szókincs mögött tényleges tartalom 

legyen. Azokon a területeken, amelyek csak vizuálisan érzékelhetők (pl. színek, fé-

nyek, fényképek, festmények, távolság, monumentalitás érzékelése), a fogalmi álta-

lánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt sokoldalú megközelítéssel, érzékelte-

téssel lehet kialakítani. 

 A metakommunikáció használata (fej- és testtartás, a beszélő felé fordulás, 

távolságtartás, gesztus, mimika stb.) következetes nevelői ráhatással, különfé-

le helyzetekben történő sok gyakoroltatással sajátítható el. 

 A vak és az aliglátó tanuló legyen képes a kommunikációs helyzetek értelme-

zésére, a metakommunikáció részleges, tudatos elsajátítására, tudjon szóban 

és írásban a helyzetnek megfelelően kommunikálni! 

 A tanuló tanuljon meg udvariasan segítséget kérni és elfogadni! 

 A tanuló törekedjen a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra, valamint 

a látás hiányában könnyen rögzülő túlmozgások felismerésére és leépítésére 

is a befogadó környezet felelősségteljes, segítő visszajelzései alapján! 

3. A digitális kompetenciák 

 A vak és aliglátó tanuló esélyegyenlőségének megvalósulása a tanulásban fel-

tételezi az IKT-eszközök használatát. 
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 A tanulót a szabályos tízujjas gépírás tudása, a speciális képernyőolvasó 

programok, az internet ismerete és használata segíti az információs társada-

lomba való aktív bekapcsolódásban. 

 A tanuló tudjon információt szerezni virtuális csatornákon keresztül: használja 

a látássérült személyek számára kifejlesztett speciális szoftvereket, online fe-

lületeket! 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 Törekedni kell arra, hogy a verbális tudás valós tartalmat takarjon. Azokon a 

területeken, amelyek csak vizuálisan érzékelhetők, sokkal több magyarázat, 

szemléltetés, más érzékszervekkel történő megtapasztaltatás szükséges. (Pl. 

egy helyiség mélységét a megtett út és a közben eltelt idő érzete közösen ad-

ja meg.) 

 Tapintásnál csak a két tenyér alatt elférő részletekből adódik össze a valós 

képzet, így az analízis-szintézis technikáira nagyobb hangsúlyt kell fektetni, de 

a monumentalitás megértése (pl. épületek, hegységek stb.) még így is túl el-

vont lehet a tanulók számára. 

 A színek csak a látók számára képviselnek információt, ez viszont szükséges, 

de pusztán verbális tudás marad a vak tanulók számára (az ég kék, a fű zöld, 

a hó fehér). 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 A súlyosan látássérült tanuló harmonikus életvitele szempontjából kiemelt je-

lentőségű a jó kommunikációs képesség kialakítása, a stressz-, frusztráció- és 

konfliktuskezelés. 

 Személyes és szociális jólléte érdekében a tanuló rendelkezzen saját szembe-

tegségével kapcsolatos ismeretekkel, legyen képes a higiéniai szabályok kö-

vetésére, a tudatos egészségmegőrzésre! 

 A pozitív attitűd magában foglalja a látássérült személyek jogainak, lehetősé-

geinek, segítő szervezeteinek az ismeretét. 

 Fontos megerősíteni a vak tanulóban, hogy nem csak a látássérült közösség, 

hanem a teljes társadalom része és egyenjogú tagja. Saját sorsa alakulásáért 

személyes felelősséggel tartozik; élete alakításában és jogai érvényesítésé-

ben – képességeinek és lehetőségeinek megfelelően – önállóan részt kell vál-

lalnia. 

 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompe-

tenciái 
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 A vak és aliglátó ember esztétikai, művészeti tudatossága magában foglalja 

azt a felismerést, mely szerint kreativitása kifejezésére előnyös kiemelkedő te-

rületként kezelni a zenét, az irodalmat, a képzőművészetet. 

 Pozitív emberi viszonyai alakításában hasznos, ha a látássérült egyén képes 

saját esztétikus külső megjelenését biztosítani. 

 A tanuló törekedjen a kor és korának megfelelő ápolt külsőre és öltözködésre, 

amiben környezete visszajelzései és aktív segítsége is támogatást kell hogy 

nyújtson. 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 A látássérült egyén boldogulásához szükséges a képességeit figyelembe vevő 

egyéni tervek készítésére, életpálya-építésre való képesség, az általa választ-

ható foglalkozások körének ismerete, az alkalmazkodás a változó, kínálkozó 

lehetőségekhez. 

 A tanuló pozitív attitűdjéhez tartozik a sikerorientáltság, az eltökéltség a tanu-

lással, a munkával kapcsolatos céljai elérése érdekében. 

 Új közösségbe (iskola, munkahely) kerülés esetén a tanuló aktívan vegyen 

részt a környezet adaptációjában, akadálymentesítésében saját személyes 

szükségleteinek megfelelően! 

4.2. A tanulási területek és a tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak ki-

meneti tanulási céljai 

4.2.1. Magyar nyelv és irodalom 

A tanulási területen belül az írás-, olvasásrendszert a vak emberek számára a 

Braille-féle pontírásrendszer alkotja. Elsődleges feladat az írásos közlés és az olva-

sás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközhasználatának kialakítása. 

Ehhez speciális eljárásokra, módszerekre és eszközökre van szükség, pl. hatreke-

szes dobozok, gombás-, szögestábla, pontírógép, továbbá számítógép, 

okoseszközök, speciális szoftverek. 

Egyéb speciális feladatok: 

 a pontírógép helyes használatának megtanítása, a későbbiekben a tízujjas 

gépelés és a számítógép-használat elsajátítása; 

 a Braille-könyvtár, a hangos könyvtár és a digitális könyvtár megismertetése 

(speciális iskolákban, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségé-

ben); 

 a többségi iskolában történő nevelés során többlet idő biztosítása szükséges 

az írás-olvasás jelrendszerének elsajátításához, valamint a köznevelési tör-

vényben meghatározott egyéb alkalmakkor (pl. írásbeli dolgozatok, vizsgák). 

4.2.2. Matematika 



 

2223 

 

A matematika tanítása során elsődleges 

 a számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés, a fej-

számolás tempójának fokozatos erősítése; 

 a négy alapművelet írásban történő végzése helyett az abakusz nevű speciális 

számolóeszköz használata; 

 a logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden téma-

körön belül nagyobb arányú szerepeltetése; 

 egyéb speciális matematikai eszközök használata, pl. adaptált körző, vonalzó, 

speciális koordinátatábla; 

 a Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. 

 A geometriatanítás célja a praktikus ismeretek bővítése. A szerkesztés, mér-

tani modellezés speciális eszközökkel történik (mértani testek, speciális kör-

zők, vonalzók, speciális rajztábla fóliával stb.). Módszertani szempontból a fo-

lyamatos tevékenykedtetés kap kiemelt szerepet. 

4.2.3. Történelem és állampolgári ismeretek, Természettudomány és földrajz, Er-

kölcs és etika 

 E tanulási területek esetében cél, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak a ter-

mészeti és társadalmi környezetben, minél több közvetlen tapasztalatot, ál-

landóan bővíthető ismeretet szerezzenek a természeti és társadalmi valóság-

ról. 

 A tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak nyújtsanak sokoldalú lehetősé-

get a megfigyelőképesség, az emlékezet fejlesztéséhez, az információszerzés 

korlátozottsága következtében hiányos fogalmak tartalmi gazdagításához, a 

tapasztalati bázis kiszélesítéséhez. Ezért fontos, hogy sok konkrét érzékelte-

téssel tényleges fogalmak alakuljanak ki a tanulókban. Az órán bemutatásra 

szánt eszközök, tárgyak, kísérleti anyagok csak úgy jelentenek valóságos in-

formációt a vak tanuló számára, ha közvetlenül megvizsgálhatja, meghallgat-

hatja, megtapinthatja azokat. Ez az érzékeltetés történhet az órát megelőző 

percekben, az óra folyamatában vagy akár egyéni korrepetáláson is. 

 A sérülésspecifikus szemléltetőeszközök segítik a természeti jelenségek meg-

értését. 

 A tapintásos ismereteken túl jelentős szerepet kapnak a hangok által közvetí-

tett információk, szemléltetések. 

 A földrajz és történelem, valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál 

speciális szemléltetőeszköz a domború térkép, illetve a domború ábra – ám az 

ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 
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 Az állampolgári ismeretek tekintetében meg kell ismertetni a tanulókkal a lá-

tássérült személyekre vonatkozó jogszabályokat és érdekvédelmi szervező-

déseket. 

 Az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a vak, 

aliglátó tanulókat látássérülésük feldolgozásához is, valamint tanulják meg, 

hogyan élhetnek a pozitív diszkrimináció lehetőségeivel! 

4.2.4. Idegen nyelv 

Az idegen nyelv tudásával elősegíthető az esélyegyenlőség megvalósulása a társa-

dalmi beilleszkedésben. Az oktatás során nagy hangsúlyt kap a hallás utáni tanulás, 

az adott idegen nyelv pontírásának elsajátítása. A vak tanuló sajátítsa el az önálló 

tanuláshoz szükséges eszközök használatát is! 

 

 

4.2.5. Művészetek 

E tanulási terület esetében a fejlesztési feladatok módosítására van szükség: a 

tárgy- és környezetkultúrára koncentráltan, illetve a művészeti alkotásokra vonatko-

zóan a vizuális érzékelés helyébe a tapintással történő érzékelés lép. 

 A dráma és színház tanítása a tanulók térbeni biztonságának, mozgásuk har-

móniájának kialakításában, kapcsolatteremtő képességük, kommunikációjuk 

fejlesztésében kiemelt szerepet kap. 

 A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a domborúrajz elsajátítását 

jelenti, ami a síkban speciális módon készített ábrák elemzésével, értelmezé-

sével, létrehozásával a többi szaktárgy (pl. geometria, földrajz, fizika, kémia) 

tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós készségét, kéz-

ügyességét. Speciális eszközei: fólia, rajztábla, vonalhúzók, körzők, sablonok 

stb. Ugyancsak kiemelt jelentőségű a térbeli ábrázolás alkalmazása (model-

lek, agyagozás stb.). 

 A zenei nevelés keretében a hangjegyek rögzítése a Braille-kotta segítségével 

történik. A szolmizálás kézjeleit módosított formában lehet alkalmazni. 

4.2.6. Technológia 

Digitális kultúra 

 A digitális kultúra részterületét a hang által közvetítő médiarendszerek domi-

nanciája jellemzi. 

 A tanulási terület anyaga kiegészül a gépírással, a speciális képernyőolvasó 

szoftverekkel ellátott számítógép megismerésével. Ezen eszközök használa-

tával olyan alapismeretek, jártasságok birtokába juttatjuk a vak, aliglátó tanu-
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lókat, melyek segítik a látókkal való kapcsolat létesítését, a mindennapi élet-

ben adódó írásbeli ügyeik intézését. A képernyőolvasóval vagy Braille-sorral 

kiegészített számítógépek, elektronikus eszközök kezelésének elsajátítása 

hasznos a továbbtanulás, az önálló ismeretszerzés szempontjából. 

 A könyvtári ismeretek körében ki kell térni a Braille-, valamint az elektronikus 

könyvtárak használatára is. 

Technika és tervezés 

 A tanulási terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a vak ta-

nulók mindennapi életvezetéséhez, a teljesebb önálló életviteléhez szüksége-

sek, illetve alakítják későbbi pályaválasztásukat. 

 A vak, aliglátó tanulók pályaorientációja szempontjából fontos, hogy hatékony 

fejlesztést kapjanak technikai jellegű munkafolyamatok tervezéséhez, kivitele-

zéséhez, munkakultúrájuk megalapozásához. 

 A speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási 

eszközök (pl. kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának el-

sajátítása előkészíti a tanulókat az önálló életvitelre. 

 Időtöbblet biztosítására van szükség a különböző anyagok többoldalú érzékleti 

megismeréséhez, az adaptált eszközökkel történő méréshez, az egyéni igé-

nyeknek megfelelően. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetmentes szerszámhasználatra, a látás-

sérült emberek életvitelét segítő speciális eszközök használatára (beszélő 

mérleg, adaptált tűbefűző, mérőszalag stb.). 

 Speciális tartalmakkal egészül ki a közlekedési ismeretek, a mindennapos te-

vékenységek témaköre. 

4.2.7. Testnevelés és egészségfejlesztés 

 A rendszeres fizikai aktivitás a vak, aliglátó tanulók nevelésében is kiemelt cél. 

Elsődleges saját testük felépítésének és annak térben való elhelyezkedésé-

nek megéreztetése, testtudatuk kialakítása. A tanulási területnek kiemelten 

kell szolgálnia az intenzív mozgás- és tájékozódásfejlesztést, a mozgásbiz-

tonság kialakítását, a balesetek megelőzését, az eséstanítást. A tartáshibák 

megelőzésére, korrigálására beépíthető a gyógytestnevelés tananyaga. 

 Meg kell szerettetni és el kell sajátíttatni a mozgást, oly módon, hogy ez örö-

met szerezzen a tanulóknak, és életük szerves részét képezze, ezáltal életmi-

nőségüket hosszú távon javítsa. 

 Tudatosítani, elfogadtatni szükséges a mozgás egészségben betöltött fontos 

szerepét. 
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 Ki kell alakítani az akaraterőt, önbizalmat, céltudatosságot, küzdeni tudást, ki-

tartást, becsületességet, a szabályok betartását, a csapatmunka szerepének 

elsajátítását. 

 Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérült személyek sportolási le-

hetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

 Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlődése, le-

gyünk figyelmesek az esetlegesen csatlakozó mozgáskorlátozottságára! 

4.3. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglal-

kozás 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás (a 

továbbiakban: pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció) céljai és 

feladatai a kötelező oktatás egészében azonos súllyal jelentkeznek, azaz a képzés 

nevelés-oktatás teljes folyamatába be kell épülniük. Az egyéni igények szerint külön 

habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a dön-

tően individuális jelleg miatt egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában való-

síthatók meg, a szakértői véleményben meghatározott megfelelő szakirányú végzett-

ségű gyógypedagógus vezetésével. 

A habilitáció, rehabilitáció főbb területei: 

a) az ép érzékszervek használatának intenzív fejlesztése (pl. hallás); 

b) a meglévő látás megőrzése, fejlesztése – látásnevelés –, optikai segédeszkö-

zök használata; 

c) beszédhiba-javítás; a nyelvi, kommunikációs készségek fejlesztése; 

d) intenzív mozgásfejlesztés: 

 tapintás, finommozgás, a kézügyesség fejlesztése, a Braille-írás, -olvasás 

technikájának gyorsítása, 

 a testtartási hibák javítása gyógytornász, szomatopedagógus bevonásával; 

e) életviteli technikák: 

 a közlekedést, tájékozódást segítő ismeretek konkrét élethelyzetekben tör-

ténő elsajátítása, alkalmazása (tájékozódás- és közlekedéstanár segítsé-

gével a fehér bot technikájának elsajátítása); környezetkialakítás, 

 mindennapi tevékenységek (önkiszolgálás, háztartás stb.), 

 a speciális tan- és segédeszközök használatának gyakoroltatása; 

f) a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges fel-

tételek, eszközök, módszerek biztosítása. 

5. A gyengénlátó és a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulók iskolai 

fejlesztése 
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A Nat alkalmazása 

A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók nevelése-

oktatása során a Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvaló-

sítása lehetséges. A gyengénlátó, aliglátó tanulóknak a tanuláshoz és a mindennapi 

életben való boldoguláshoz – látásteljesítményükhöz igazodó mértékben – különle-

ges technikák elsajátítása szükséges: elektronikus olvasógép, speciális optikai se-

gédeszközök, látássérült személyek számítástechnikai segédeszközei, programjai 

használata, szükség szerint Braille-írás, -olvasás, tájékozódás hosszú fehér bottal 

stb. E technikák ismeretanyaga az egyéni fejlesztési terv része. A megfelelő eszköz-

rendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, speciális tanulóasz-

tal, tankönyvkiválasztás, speciális füzet, megfelelő íróeszköz) a követelmények 

mennyiségi és minőségi teljesítése a gyengénlátó tanulók egyéni adottságai szerint 

várható el. Ennek érdekében több gyakorlási lehetőségre és alkalmanként több időre 

van szükség. A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók is-

kolai nevelésének-oktatásának is alapvető célja a felnőttélet sikerességét megalapo-

zó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulónak is szüksége van azokra az ismeretekre, készsé-

gekre, attitűdökre, melyek birtokában alkalmazkodni tud a társadalmi környezet vál-

tozásaihoz. A Nemzeti alaptantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, 

képességekkel, attitűdökkel egészülnek ki. 

5.1. Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása és szabályozási 

szintjei 

5.1.1. Tanulási és nevelési célok 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott 

nevelési célok megvalósítása lehetséges, de mindenkor figyelembe kell venni, hogy 

a tanulók egyéni adottságai többnyire eltérnek az ép tanulók adottságaitól. Mindkét 

csoportba tartozó tanulók számára biztosítani kell a tanuláshoz és a társadalmi beil-

leszkedéshez szükséges speciális ismeretanyagot (speciális technikák és eszközök 

használata stb.) és a készségfejlesztést (önálló tanulásban használható eljárások, 

lényegkiemelés, megtartó emlékezet növelése, szóbeli kifejezőképesség gazdagítá-

sa, célszerű munkaszokások kialakítása, vizuális megfigyelőképesség fejlesztése 

stb.). A nevelési célok sérülésspecifikus tartalmakkal egészülnek ki. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék meg látássérülésük kórokát, az ebből 

eredő következményeket, fizikai terhelhetőségüket (pl. nehéz súlyok emelé-

sének kerülése)! 

 A tanulók sajátítsák el a higiénés szabályokat, a szem óvásának, tisztántartá-

sának módját, tartsák be a látáskímélő előírásokat! 

 A gyerekek, fiatalok ismerjék az egészséget károsító tényezőket, a helyes táp-

lálkozás előnyeit! 
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 Kerüljék – majd a felnőttélet során is – a káros függőségeket! 

 Tanulják meg az egészségükkel kapcsolatos kérdések megfogalmazását, 

egészségügyi igényük és problémájuk kommunikálását! 

 Ismerjék meg a szembetegségek miatt javasolt és ellenjavallt mozgásformá-

kat, sportokat! 

 Sajátítsák el a sportolás során is szükséges optikai segédeszközök helyes 

használatát (pl. úszószemüveg)! 

 Feladat a gyengénlátásból, aliglátásból fakadó fokozott balesetveszély meg-

előzése. 

 Mozgásfejlesztő szakember – (gyógy)pedagógus/gyógytestnevelő – segítsége 

teszi lehetővé számukra a jobb mozgásállapot kialakítását, a járási, testtartási 

hibák, túlmozgások megszüntetését. 

 A tanuló minél jobban fogadja el szemészeti állapotát és az abból fakadó ne-

hézségeket, specialitásokat! Legyen nyitott és motivált mások nehézségeinek 

megismerésére, elfogadására, mások segítésére! 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók személyiségfejlődésének alakulásában alapve-

tő szerepe van a megfelelő tanulási környezet kialakításának. Jelentős annak 

tudatosítása, hogy mindannyian felelősek saját biztonságuk, sorsuk és életpá-

lyájuk alakulásában. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók környezete bátorítsa és tegye lehetővé szá-

mukra szükségleteik és érzelmeik kifejezését, továbbá adjon számukra objek-

tív visszajelzéseket! 

 A látássérült gyermekeket, fiatalokat hozzá kell segíteni a kulturált magatartás 

elsajátításához, a fogyatékosságokat eltérő módon toleráló közösségekben jó 

emberi kapcsolatok kialakításához. Értelmi képességeik mellett érzelmi intelli-

genciájuk fejlesztése is szükséges személyes és szakmai sikereik érdekében. 

 Támogatást igényel a látássérülés tényének feldolgozása, az ebből adódó 

személyiségproblémák felismerése, a kompenzációs készségek tudatos fej-

lesztése. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók tanulják meg felismerni a csoportban elfoglalt 

szerepüket és kibontakozási lehetőségeiket! 

 A tanulók tudjanak az életkoruknak és állapotuknak megfelelően reális dönté-

seket hozni, egyre nagyobb önállóságot és felelősséget vállalni! A családi élet-

re való felkészítésben figyelmet kell fordítani a következő témákra: pozitív csa-

ládminták, a családalapítás feltételei, a látássérülés szerepe a közös élet ala-

kításában, felelősségteljes gyermekvállalásra, gyermeknevelésre készülés. 
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 A tanulók tudják felmérni, hogy milyen területen és milyen fokú segítségre van 

szükségük, azt tudják is kommunikálni! 

 A tanulók tudjanak segítséget kérni és elfogadni! Ismerjék fel, hogy mikor és 

milyen fokú segítségre van szükségük! Ismerjék fel, ha másoknak segítségre 

van szükségük! Tudják reálisan megítélni, hogy képesek-e a segítségnyújtás-

ra! Tudjanak segítséget nyújtani vagy a másik részére segítséget kérni! 

 A pedagógusok személyiségfejlesztő munkája járuljon hozzá, hogy a tanulók-

ban kialakuljon az empátia, a segítő magatartás! 

 A tanulók kooperáljanak a nem látássérült társaikkal, tudják kezelni a konflik-

tusokat, kölcsönösen tiszteljék egymást! 

 A tanulók tudjanak felelősséget vállalni önmaguk és közösségük iránt, értsék 

az önkéntesség fogalmát, szerepét, abban vállaljanak aktívan részt! 

Médiatudatosságra nevelés 

 Az iskola és a pedagógus vállaljon hangsúlyos szerepet a gyengénlátó, 

aliglátó tanulók szókincsfejlesztésében, a kommunikációs helyzetek során mu-

tatkozó – a látássérülésből adódó – nehézségek kompenzálására. 

 A hagyományos írott csatornák használatához a gyengénlátó, aliglátó tanulók 

szerezzék meg a megfelelő ismereteket a látásjavító speciális eszközök al-

kalmazásáról! Ismerjék a könyvtárhasználat szabályait! Tanulják meg a könyv-

tárak látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásainak igénybevételét! 

 A tanulók legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre infokommunikációs 

csatornák és speciális digitális eszközök, programok felhasználásával (pl. na-

gyítóprogram)! 

 A tanulók kapjanak segítséget ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az info-

kommunikációs fejlődéssel és a speciális digitális eszközök fejlődésével! 

 A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében szerezzenek jártasságot az in-

ternet-használatban képernyőolvasó programmal! 

 A tanulók ismerjék a kommunikáció és médiahasználat etikus formáját, az in-

formációözönben és a közösségi portálokban rejlő veszélyeket! 

A tanulás tanítása, pályaorientáció, gazdasági és pénzügyi nevelés  

 Az iskola feladata a látásos megismerésben fennálló nehézségek kompenzá-

lását segítő adaptációs eljárások megismertetése, alkalmazásuk begyakorol-

tatása. Olyan tudást kell kialakítani, hogy a tanulók aktívan vállalhassanak 

szerepet a számukra kedvező külső feltételek, körülmények kialakításában. 

 Az iskola a tanulóknak lehetőséget ad az önkorrekció, az együttműködés ké-

pességének fejlesztésére, a rugalmas gondolkodás elsajátítására. 
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 A látássérült szakirányon végzett gyógypedagógusok feladata optikai segéd-

eszközök (szemüveg, távcsőszemüveg, különböző nagyítók, elektronikus ol-

vasókészülék stb.) és az önálló tanulást segítő speciális szoftverek alkalma-

zásának megtanítása. 

 A gyógypedagógusok feladata továbbá a látásteljesítményhez igazodó, 

egyénre szabott tanulási stratégia, célszerű rögzítési módszerek kifejlesztése. 

 A pedagógusok teendője, hogy segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási 

stratégiájának kialakítását. 

 A pedagógusok a családdal és a látássérült tanulóval közösen mérjék fel és 

keressék meg a továbbtanulás legoptimálisabb és legreálisabb lehetőségeit! A 

látássérült tanuló továbbtanulásra való felkészülése/felkészítése szintén közös 

munka és felelősség. 

 A tanulók ismerjék meg (szemészeti, fizikai állapotukat figyelembe véve) az ál-

taluk eredményesen, sikeresen végezhető munkaterületeket, foglalkozásokat! 

 A tanulók korlátozott munkavállalási lehetőségei miatt fokozottan szükséges 

pozitív attitűdjük kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehetőségek ke-

resése iránt. 

 A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a gazdálkodás képességének ala-

pozására! A tanulók váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkoruk-

nak megfelelően fejlődjön a pénzzel való bánni tudás képessége! 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók sajátítsák el a nemzeti, kulturális örökségünk 

megismerésének sajátos, a látássérült embereket segítő módjait is, pl. tapint-

ható tárlatok, akadálymentes weblapok látogatása. 

 Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a 

fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség 

biztosításáról szóló jogszabályokkal, tartsák számon a látássérült személyek 

érdekvédelmi szervezeteit! 

 A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motivált-

ság és beállítódás ez irányú önálló ismeretszerzésre! 

A fenntarthatóság, környezettudatosság 

 A látássérült tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges 

biztosítani a természeti valóságról, az anyagtakarékossággal és az újrahasz-

nosítással kapcsolatos teendőkről. 

5.1.2. A tanulás és tanítás alapelvei 

Aktív tanulás 
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 A pedagógus feladata és felelőssége, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanulók vi-

zuális funkcióit is figyelembe vegye tudásuk kialakításakor. 

 Az aktív tanulás támogatásához a gyengénlátó, aliglátó tanulók egyéni látás-

teljesítményének megfelelő speciális segédeszközök használata szükséges. 

Tanulási környezet 

A tanulási környezet fizikai feltételei 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók számára a megfelelő tanulási környezet fizikai 

feltételeinek biztosítása alapvető fontosságú. A terem megfelelő pontján elhe-

lyezett speciális tanulópad, a tanuló látási funkcióinak megfelelő megvilágítás, 

a speciális optikai segédeszközök, a speciális gyengénlátós füzetek, adaptált 

taneszközök stb., továbbá a megfelelő nagyítóprogrammal rendelkező IT-

eszközök mind a tanulók optimális tanulását biztosítják. 

A tanulási környezet társas feltételei 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók későbbi társadalmi integrációja már az iskolá-

ban elkezdődik, így fontos, hogy látássérülésük miatt ne maradjanak ki intéz-

ményi és osztályszinten szervezett programokból, továbbá, hogy részt vegye-

nek a tanulókat érintő döntési folyamatokban. 

 A látássérült tanulók teljesítményét a pedagógusnak reális, egyben támogató 

visszajelzést adva kell méltányolnia úgy, hogy az erősítse a tanulók önbizal-

mát is. 

 Az iskola minden dolgozójának felelőssége, hogy a látássérült tanulók ne le-

gyenek iskolai zaklatás áldozatai, de ők se váljanak zaklatóvá. 

 Csak a megfelelő iskolai légkör, a nyílt kommunikáció képes biztosítani, hogy 

a gyengénlátó, aliglátó tanulók képesek legyenek tanulási problémájuk és 

személyes nehézségeik jelzésére. 

 Az osztálytársak részéről a gyengénlátó, aliglátó tanulók iránti tisztelet és elfo-

gadás sok esetben tanári segítséggel alakul ki. A látássérült tanulóknak is tisz-

telniük kell az osztálytársak egyéni különbségekből eredő sokféleségét. 

 

A tanulási környezet megteremtésének pedagógiai irányelvei 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók is aktívan vegyenek részt párban vagy cso-

portban végezhető tanulási formákban! 

 A pedagógus feladata és felelőssége, hogy úgy tervezze a tanulási feladatokat 

és feladatcsoportokat, hogy az a látássérült tanulók képességeinek (látástelje-

sítményeinek) megfelelő legyen. 

 A tanuláshoz és az értékeléshez a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára 

szükséges biztosítani a megfelelő speciális tan- és (optikai) segédeszközöket. 
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5.1.3. Egyénre szabott tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele 

 Figyelembe kell venni, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanulók látássérülésük, il-

letve egyéb csatlakozó sérülésük miatt gyorsabban elfáradhatnak, esetleg ke-

vésbé terhelhetők, több és hosszabb pihenést igényelhetnek. 

Személyre szabott tanulás és pedagógiai támaszrendszerek 

 A személyre szabott, adaptív tanulás feltételeinek megteremtése gyengénlátó, 

aliglátó tanulók esetén az egyéni látásteljesítményüknek megfelelő speciális 

eszközök használatával is kiegészül. 

Személyre szabott tanulás és differenciált oktatás 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók személyre szabott tanulásához szükséges a 

pedagógus együttműködése a látássérült tanulók gyógypedagógusával. 

Általánosan alkalmazott differenciált tanulásszervezési módok 

 Látásteljesítményétől függetlenül a gyengénlátó, aliglátó tanulók is képesek 

részt venni drámapedagógiai, kooperatív technikán alapuló tanulási-tanítási 

folyamatban, továbbá csoport- és páros munkában. 

 Differenciálás esetén a pedagógus felelőssége, hogy a feladatok ne különítsék 

el az osztálytól a látássérült tanulókat. 

 Alapvető fontosságú a tanulók látássérüléséhez illeszkedő, egyéni fejlődésé-

hez megválasztott módszertani eljárások alkalmazása a különböző pedagógiai 

színtereken. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók optimális tanulása-tanítása a pedagógus és 

a(z utazó) gyógypedagógus, továbbá a család és a környezet együttműködé-

se során valósulhat meg. 

5.1.4. Mérés, értékelés és visszajelzés 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók esetében az egyéni látásteljesítményből adódó 

adottságokat (munkatempó, pontosság stb.) nagymértékben figyelembe kell 

venni. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók fejlődése esetenként csak önmagukhoz viszo-

nyítható. 

 Felmérések, értékelések esetén a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára 

egyéni igény szerint a feladatlapok nagyítása szükséges. Így is lehetséges, 

hogy bizonyos feladatokat (grafikonok, térképek, képek, grafikák stb.) a tanuló 

látásteljesítménye miatt nem képes megoldani. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók felmérés, vizsga esetén engedményeket ve-

hetnek igénybe (többletidő, adaptált feladatok stb.). 

 A látássérülés maga nem ok a tantárgyi felmentésre. 
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5.1.5. A Nat, a kerettantervek és a nevelési program 

A nevelési program készítésénél a Nat-ban és a választott kerettantervben foglaltak 

az irányadók. A nevelési programben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartal-

mára és követelményeire vonatkozó kerettantervi tartalmak a tanulók egyéni adott-

ságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza a 

tananyag elsajátításában, akkor az Irányelvben megadott módosítások figyelembe-

vételével javasolt a nevelési program elkészítése. Minden tanulási terület oktatásá-

ban érvényesüljön a látásteljesítményhez igazodó szemléltetés, a látássérülés tényét 

figyelembe vevő munkakörülmények kialakítása, a látóképesség kihasználására ne-

velés, valamint speciális tantárgyi módszertani eljárások alkalmazása, a feladatok 

megvalósításához szükség esetén tágabb időkeret kijelölése, az egyéni adottságok 

figyelembevétele az értékelés során. 

5.2. Kompetenciafejlesztés, kiemelt kompetenciaterületek 

5.2.0. Alapkompetenciák 

 Az alapkompetenciák elsajátításához a gyengénlátó, aliglátó tanulóknak szük-

ségük van egyénre szabott speciális, adaptált taneszközökre és környezetre, 

továbbá optikai segédeszközökre, speciális módszertani eljárásokra. 

5.2.1. A tanulás kompetenciái 

 Az egyénileg szükséges optikai segédeszköz ismerete, készségszintű haszná-

lata az önálló tanulás feltétele. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók a szokásrend kialakítására megteremtik a 

megfelelő tanulási környezetet: emelhető asztallapú munkaasztal, megfelelő 

világítás, optikai eszköz biztosítása stb. 

 A hatékony tanulás feltétele a személyiség és a látássérülés szempontjából 

leghatékonyabb tanulási módszerek és stratégiák begyakorlása. 

 A pozitív attitűd folyamatosan fennálló motivációt, fejlett teherbíró, alkalmaz-

kodó és kudarctűrő képességet feltételez. 

5.2.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók számára a megfelelő látási kontroll hiányának 

következtében nehezített a kommunikáció, a metakommunikáció által terjedő 

információk érzékelése, megértése, feldolgozása és alkalmazása. Tanári irá-

nyítással válnak képessé a kommunikációban használt paralingvisztikai esz-

közök használatára (a beszédhang minőségének változtatása, az arckifejezé-

sek, gesztusok alkalmazása). 

 A tanulók az ismeretszerzés és az írásos kommunikáció során szükség ese-

tén a látássérült személyek számára kifejlesztett speciális szoftvereket hasz-

nálnak. 
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 A pozitív attitűd kialakítása magában foglalja a nyilvánosság előtti magabiztos 

megszólalásra való törekvést. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók esélyegyenlőségét növeli a társadalmi beil-

leszkedésben az idegen nyelv tudása. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók számára is szükséges az idegen nyelvek iránti 

érdeklődés, az interkulturális kommunikációs lehetőségek használata speciális 

segédeszközök segítségével. 

5.2.3. A digitális kompetenciák 

 Az ismeretek kiegészülnek a szabályos, tízujjas gépírás elsajátításával. 

 A digitális kompetencia felöleli a speciális képernyőnagyító, olvasó programok 

használatát, a látássérült embereket érintő weboldalak ismeretét is. 

 A tanulók képesek a számukra megfelelő tanulási/munkakörnyezet kialakítá-

sára, ahhoz segítség kérésére: megfelelő méretű monitor, másolóállvány, 

egyedi megvilágítás, speciális program stb. 

5.2.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók segítséget igényelnek a kvantitatív és kvalitatív 

adatok összegyűjtésében, rendszerezésében, a modellek használatában. 

 Fokozott látásvédelem szükséges egyes empirikus megközelítések (például 

kísérlet, megfigyelés, modellezés) alapvető eljárásaihoz. 

5.2.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 A saját szembetegséggel kapcsolatos ismeretek megszerzése, a higiéniai 

szabályok betartása, a látáskímélő életmód kialakítása. 

 Fokozott figyelem a konstruktív kommunikáció képességének kialakítására, 

mások bizalmának elnyerésére, eredményes stressz-, frusztráció- és konflik-

tuskezelésre. 

 A látássérült személyek jogainak, pozitív diszkriminációs lehetőségeinek isme-

rete. 

 A gyengénlátó, aliglátó, vak tanulók ismeretekre tesznek szert a látássérülé-

sükkel kapcsolatos jogaikról, a látássérült személyek érdekvédelmi szerveze-

teiről. 

5.2.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompeten-

ciái 

 A gyengénlátó, aliglátó tanuló látóképességétől függ képi gondolkodása, ábrá-

zolási, önkifejezési készsége. 
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 A tanuló élményeinek, érzéseinek színvonalas kifejezése erős kontrasztos ha-

tást biztosító képalkotó technikák elsajátításával, a megfelelő rajzeszközök 

használatával, aliglátás esetén pedig agyag mintázásával, plasztikával bizto-

sítható. 

 Tudatosuljon a tanulóban, hogy társas kapcsolatainak alakításában jelentősé-

ge van a saját külső megjelenés esztétikumának is. 

5.2.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulóknak, fiataloknak ismerniük kell azokat a látássé-

rülésből adódó nehézségeket, melyek a munkavállalást befolyásolják. 

 A sikeres munkavállaláshoz szükséges, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanulók 

reálisan ismerjék saját erősségeiket és fejlesztendő területeiket. Tudatosulja-

nak a munkavégzéssel kapcsolatos jogok és etikai alapelvek! 

 

 

5.3. A tanulási területek és a tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak ki-

meneti tanulási céljai 

5.3.1. Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 

 A gyengénlátásból, aliglátásból fakadó sajátos nehézségek miatt az olvasás-

írás tananyagának elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon – a rehabilitációs 

célú tanórák keretének terhére – magasabb óraszám biztosítása javasolt. 

 Az ismeretanyag elsajátításához indokolt lehet a rövidebb terjedelmű olvas-

mányok (kötelező olvasmányok) választása, de a hosszabb művek esetében 

a hangos/digitális könyvek olvasása is megvalósítható. Az olvasási tempót, a 

hangsúlyos olvasást érintő követelmények meghatározásakor szükséges a lá-

tásteljesítmény figyelembevétele. 

 Az írás tanításánál törekedni kell az áttekinthető, rendezett, olvasható íráskép-

re, amelyet a tanuló saját adottságainak megfelelő betűméretben és tanesz-

közökkel teljesít. 

 Többletidő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtá-

rak használatának megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott ol-

vasókészülék, nagyító használatának begyakorlására. 

 Kiemelt feladat a gyengénlátó, aliglátó tanulók segítése a metakommunikáció 

értelmezésében, önálló alkalmazásában. 

 A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatán túl segíti a tanulókat, 

hogy megtanuljanak ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és ezúton tájé-
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kozódni. Lehetőség szerint ismerjék meg az elektronikus könyvtárat és igény-

bevételét, a látássérült személyeket érintő információkat közlő weboldalakat. 

 Kívánatos a dramatizálás során a játékbátorság növelése, a közönség előtti 

megszólalás lehetőségének biztosítása. 

5.3.2. Matematika 

 Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengénlátó, 

aliglátó tanuló is ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, model-

leket, geometriai ábrákat, grafikonokat. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók matematikaoktatásának is kiemelt területe a 

biztos számolási készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási kész-

ség fejlesztésére, az ismerethordozók (feladatgyűjtemények, táblázatok, szá-

mológépek) használatára. 

 A tanítás során használt eszközök, módszerek és követelmények meghatáro-

zásakor kiemelten figyelembe kell venni az alábbiakat: 

- a szemléltetéshez és a tanulói munkához gyakran speciális (adaptált) 

eszközöket kell használni (speciális vonalzó, körző stb.); 

- a követő, alkotó képzelet fejlesztéséhez használt diagramok, grafikonok, 

ábrák legyenek könnyen áttekinthetők, kontrasztos színűek; 

- alacsony látásteljesítmény esetén a diagramok, grafikonok alkalmazása 

nehézségbe ütközhet, így szükséges a vizuális észlelés lehetőség szerinti 

kiegészítése haptikus (tapintásos) megismeréssel; 

- a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészí-

tése haptikus megismeréssel; 

- a mérés, szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a 

pontosság szempontjából szükséges engedményeket tenni. 

 Az értékelés során engedmények tehetők a mérés pontossága, grafikonkészí-

tés, térbeli építések, írásbeli munkák esztétikuma terén. 

 Látássérülése miatt a tanuló felmentése indokolatlan. 

5.3.3. Történelem és állampolgári ismeretek 

Történelem 

 A térben, időben történő tájékozódáshoz szükséges az adaptált történelmi tér-

képek használata, a térképjelek ismerete. 

 Az interneten történő információgyűjtés során szükség esetén optikai segéd-

eszköz, speciális képernyőnagyító, olvasó szoftver alkalmazása szükséges. 

Állampolgári ismeretek 
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 A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék meg a látássérült személyekre vonat-

kozó jogi szabályozást! 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék a látássérült személyek érdekvédelmi 

szervezeteit 

5.3.4. Erkölcs és etika 

 Az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a 

gyengénlátó, aliglátó tanulókat sérülésük feldolgozásához is, valamint tanulják 

meg, hogyan élhetnek etikusan a pozitív diszkrimináció lehetőségeivel! 

5.3.5. Természettudomány és földrajz  

Környezetismeret; Természettudomány 

 A tanulók vizuális megfigyelőképességének fejlesztésével, széles tapasztalati 

bázis biztosításával (hallás, szaglás, tapintás kiegészítő szerepe) érhető el a 

tervszerű megfigyelés elsajátítása. 

 Az IKT lehetőségeinek kihasználása, pl. kísérletek követése lassítási-

nagyítási, gyors megismétlési lehetőséget biztosító videókkal. 

 A teljes látást igénylő jelenségek megismertetése csak az ismeret szintjén 

szükséges (egyes fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, pl. fénytan). 

 A tananyagba szükséges beépíteni a gyengénlátással kapcsolatos fizikai és 

biológiai ismereteket, valamint lehetőséget kell adni a tanári és a tanulói kísér-

letekben való aktív részvételre. 

 A tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges biztosítani a 

természeti, társadalmi valóságról. 

 A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése mo-

dellezés révén is lehetséges. 

 A vizuális megfigyelés, képzelet, emlékezet fejlesztése előkészíti az adaptált 

ábrák, diagramok, grafikonok értelmezését, a térképek használatát. 

 Fokozott látásvédelem a kísérletek során. A fizikai és kémiai tantárgy esetén 

gyakran szükséges a kísérletek adaptálása, gyengénlátó, aliglátó tanulók által 

követhetővé tétele (láthatóvá tétel, védőszemüvegek használata), önálló vizs-

gálódások, megfigyelések egyéni segítése. 

 A követelmények tekintetében – a balesetek elkerülése érdekében – a tanulói 

kísérleteknél egyéni elbírálásra van szükség. 

 A követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljes körűen, de a 

gyengénlátó, aliglátó tanulók által használt eszközzel kell eleget tenni. 
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 A tartalom feldolgozása során biztosítani kell a gyengénlátó, aliglátó tanulók 

számára használható térképeket (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként ta-

pintható jelzések stb.). 

 Színvak tanulók számára speciális jelzések alkalmazása szükséges a térké-

peken. 

 Filmek, fotók bemutatásához besötétíthető terem szükséges. 

 Aliglátó tanulók számára engedmény adható a térképről történő helymeghatá-

rozás leolvasásában, a távolságmérés pontosságában. 

5.3.6. Idegen nyelv 

 Az idegen nyelvek tanulása a gyengénlátó és az aliglátó tanulók számára a lá-

tó társadalomba való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. 

 A beilleszkedés és az esélyegyenlőség érdekében kiemelten fontos a min-

dennapokban előforduló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé 

tevő (információkérés, tájékozódás, segítségkérés, fejlett kommunikációs 

készség kialakítása az idegen nyelv használatában) tartalmak beépítése a 

nevelési programbe. 

 A tanulás-tanítás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a 

hallási figyelem és az emlékezet fejlesztése szükséges. 

 A kevesebb látási információ miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az idegen 

nyelv helyesírásának minél tökéletesebb elsajátítására. 

 Az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fej-

lesztése, az elektronikus szótár használatának megtanítása javasolt. 

5.3.7. Művészetek 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók az élet minden területén több nehézséggel küzdenek, 

mint ép társaik, ezért a készségek fejlesztése mellett kiemelten fontos a művészetek 

személyiségformáló hatása. 

Vizuális kultúra 

 A vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó ta-

nulók esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, 

makett, agyagozás stb.) helyeződik. 

 Fokozottan szükséges az erős kontrasztos hatást elérő, jó minőségű eszközök 

biztosítása a látássérült gyermek számára a megfelelő vizuális élmény meg-

szerzéséhez. 

 A szerkesztési feladatoknál a pontosság terén engedményeket kell tenni. 

 A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni. 
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 A szerkesztési feladatoknál a pontosság a látásteljesítmény függvényében kö-

vetelhető meg. 

Ének-zene 

 Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. A zenei jel-

rendszer megismeréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta 

szükséges. Aliglátó tanulók értékelésekor a kottaolvasásban a vizuális tájéko-

zódás nehezített volta miatt engedményeket kell tenni. 

5.3.8. Technológia 

Digitális kultúra 

 A szabályos gépírás tanítása a gyengénlátó, aliglátó tanulók esetében kiemel-

ten fontos annak érdekében, hogy a mindennapi életben adódó írásbeli fel-

adataikat (dolgozat, önéletrajz stb.) esztétikus külalakkal készíthessék el. 

 Az aliglátó tanulók számára a képernyő adaptálása vagy speciális képernyő-

nagyító, olvasó programok alkalmazása szükséges. 

 

Technika és tervezés 

 A tanulási terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a 

gyengénlátó tanulók mindennapi életvezetéséhez, mind teljesebb önálló élet-

viteléhez szükségesek, illetve alakítják későbbi pályaválasztásukat. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók pályaorientációja szempontjából fontos, hogy 

hatékony fejlesztést kapjanak a technikai jellegű munkafolyamatok tervezésé-

hez, kivitelezéséhez, munkakultúrájuk megalapozásához. 

 Időtöbblet biztosítására van szükség a különböző anyagok többoldalú érzékleti 

megismerésére, az adaptált eszközökkel történő mérésre az egyéni igények-

nek megfelelően. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetmentes szerszámhasználatra, a látás-

sérült emberek életvitelét segítő speciális eszközök használatára (beszélő 

mérleg, adaptált tűbefűző, mérőszalag stb.). 

 Bizonyos munkatevékenységeknél tekintettel kell lenni a színtévesztő, színvak 

tanulók különleges igényeire. 

 Szükséges a speciális közlekedési ismeretek, a mindennapi tevékenységek 

elsajátítása. 

 Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlődése, fi-

gyelmet az esetleg csatlakozó egyéb sérülés! 

5.3.9. Testnevelés és egészségfejlesztés 

Testnevelés 
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A gyengénlátó, aliglátó tanulók az állapotuknak megfelelő speciális mozgásnevelés-

ben vesznek részt. A tantárgy a látássérült tanulók térbeli tájékozódásának, mozgá-

suk harmóniájának kialakításában kiemelt szerepet kap. A testnevelés hozzájárul a 

látássérült tanulók mozgásbiztonságának növeléséhez, a látás-mozgás koordináció-

jának fejlődéséhez. 

 A rendszeres fizikai aktivitás kiemelt cél. A nevelési program a testnevelésnek 

a Nat-ban és a választott kerettantervben meghatározott fejlesztési feladatai 

közül tartalmazza a nem ellenjavalltakat, valamint a diagnózis ismeretében 

ajánlott speciális tartalmakat, beépítve a gyógytestnevelési eljárásokat. 

 A speciális tartalmak kialakításánál figyelemmel kell lenni: 

- a mozgásbiztonság kialakítására, a mozgás-látás koordinációjának fej-

lesztésére, a tájékozódó képesség fejlesztésére, 

- a helyes testtartást segítő gyakorlatokra és a meglévő mozgásszervi be-

tegségek korrekciós gyakorlataira. 

 A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a 

látásteljesítmény, a szembetegség kihatásai és a társuló mozgásszervi beteg-

ség figyelemvételével. 

 Amennyiben lehetőség van rá, meg kell ismertetni a gyengénlátó, aliglátó ta-

nulókat a látássérült személyek sportolási lehetőségeivel, és biztosítani kell az 

abban való részvételt (pl. atlétika, csörgőlabda, úszás). 

5.4. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglal-

kozás 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció céljai és feladatai a köte-

lező oktatás teljes vertikumában azonos súllyal jelentkeznek, azaz a képzés nevelés-

oktatás teljes folyamatába be kell épülniük. Mindamellett az egyéni igények szerint 

külön habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a 

döntően individuális jelleg miatt egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában 

valósíthatók meg. Az aliglátó, gyengénlátó tanulók habilitációs, rehabilitációs célú 

fejlesztő foglalkozásai általában a következő területeket érintik: 

 látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai és elektronikus segédeszkö-

zök használata); 

 speciális IKT-ismeretek (pl. gépírás, nagyító, beszélő szoftverek, 

laptophasználat); 

 mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás); 

 az olvasási készség fejlesztése; 

 tájékozódásra és közlekedésre nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alap-

ján, tájékozódás hosszú fehér bottal, közlekedési önállóság); 
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 tapintó írás-olvasás aliglátó vagy progrediáló (romló diagnózisú) szembeteg-

ség esetében (Braille-írás, -olvasás); 

 személyiségkorrekció; 

 diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia reedukáció; 

 logopédiai ellátás; 

 gyógytestnevelés; 

 mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális 

munka- és háztartási eszközök használata); 

 a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges fel-

tételek, eszközök, módszerek biztosítása. 

6. A halmozottan sérült látássérült tanulók nevelése-oktatása és fejlesztése 

A halmozottan sérült, vak, aliglátó, gyengénlátó tanulók nevelését-oktatását és opti-

mális fejlesztését általában a gyógypedagógiai intézményeken belül működő speciá-

lis tagozatok biztosítják. A nevelési program kidolgozásánál a társuló fogyatékossá-

gokra vonatkozó irányelveket együttesen kell alkalmazni. A halmozottan sérült látás-

sérült tanulóknál egyéni fejlesztési tervet is szükséges készíteni. Az integrált képzés 

nevelés-oktatásban részt vevő halmozottan sérült látássérült tanulók oktatásához a 

súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek, tanulók Irányelve, továbbá a látássérült 

tanulókra specializálódott egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények nyúj-

tanak szakmai segítséget. 

A látássérült tanulók esetében komplex kommunikációs igényűek azok, akik a gesz-

tusok, beszéd és/vagy az írásos kommunikáció átmeneti vagy végleges zavara miatt 

nem képesek kielégíteni valamennyi kommunikációs igényüket. Ezeknél a tanulóknál 

a kommunikációs nehézségeik az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) 

eszközök és módok segítségével enyhíthetők. Az AAK alternatív kifejezés arra utal, 

hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy kommunikációjában súlyosan 

akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési módok (beszéd, írás) he-

lyett más megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a nyelvi szintű al-

kalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya kö-

vetkeztében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlá-

sára szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett 

a sajátos nevelési igényű tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mind-

azon lehetőségeket, amelyeket a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek 

és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommuni-

kációs eszközök, valamint hangadó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. Minden 

augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre szabott, térben és időben eltérő 

használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek tartalmazzák a kommuniká-

ciós hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stratégiát és 

technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társa-
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dalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehető-

ségeit. 

 
C,  A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztése 

 

1. A hallási fogyatékos (továbbiakban: hallássérült) tanuló 

Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szer-

zett sérülését, illetve fejlődési rendellenességét, amelynek az éptől eltérő hallástelje-

sítmény lesz a következménye. 

A hallássérülés gyűjtőfogalom. Hallássérült személyek a nagyothallók, a siketek és a 

cochleáris implantátumot (továbbiakban: CI) viselők. A cochleáris implantátum a bel-

ső fülbe ültetett hallásjavító eszköz. A hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy 

csökkenése miatt – a szokásostól eltérhet a nyelvi kommunikáció (beszédértés, szö-

vegértő olvasás, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd 

stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes szemé-

lyiség fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést 

igényel, mert ennek szintje nem feltétlenül korrelál életkorával, hallásállapotával. 

a) A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség áll fenn (a beszédhangok frek-

venciatartományában mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). Ennek kö-

vetkezménye a hangzó beszéd spontán kialakulásának képtelensége, elsajátí-

tásának súlyos fokú nehezítettsége, valamint a nyelvi kommunikáció általános 

akadályozottsága. A hallásveszteség mértékétől, felfedezésének, segédesz-

közzel való ellátásának idejétől, a környezeti hatásoktól és a szociokulturális 

háttértől függően módosulhat a megismerő tevékenység, a gondolkodás és a 

lelki élet egészének fejlődése. 

b) A nagyothalló tanulónál (enyhe nagyothallás esetén a beszédhangok frekven-

ciatartományában mért hallásveszteség 30–45 dB közötti; közepes nagyothal-

lás esetén a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 

46–65 dB közötti; súlyos nagyothallásnál a beszédhangok frekvenciatartomá-

nyában mért hallásveszteség 66–90 dB közötti) a hallás csökkenése akadá-

lyozottságot jelenthet a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. Ennek 

mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat megközelí-

tésének szintjéig terjedhet. 

c) A hallásukat műtéti úton helyreállított (pl. cochleáris implantált) hallássérült ta-

nulóknál – az egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fi-

zikai értelemben közel ép beszédhallás mérhető. Fejleszthetőségük, fejlődési 

ütemük döntően függ intelligenciájuktól, illetve az esetleges pszichés fejlődési 

zavaruktól, valamint attól, hogy a gyermek milyen életkorú volt a műtét elvég-

zésekor. A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a hallásja-

vító műtét előtti és utáni (gyógy)pedagógiai habilitációs és rehabilitációs, va-
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lamint az azzal párhuzamos pedoaudiológiai gondozás és az aktív szülői 

megsegítés eredményezi. A fejlesztés stratégiájának alapja döntően a be-

szédhallásra alapozott módszerek alkalmazása. A beszédértés, a hangzó be-

széd fejlődése hasonlóságot mutat az ép hallású gyermekek beszédfejlődésé-

vel. A fejlesztés eredményes színtere a halló környezetben van 

szurdopedagógus jelenlétével, ugyanakkor az integrációra csak alapos peda-

gógiai diagnózis után kerülhet sor. Az érintett tanuló teljesítményét a befogadó 

intézmény szakmai felkészültsége, nyitottsága, a szülők együttműködő kész-

sége, valamint a gyermek kognitív és pszichés jellemzői és az esetleges be-

széd- és nyelvelsajátítási zavar (diszfázia) befolyásolja. 

d) A hallássérültek „diszfázia típusú” társuló tanulási zavara a halmozott fogyaté-

kosság egy speciális változata. Összetett tüneti képe súlyosabb fokú nyelvi és 

beszédfejlődési akadályozottságban, diszpraxiás és szenzomotoros integráci-

ós zavarra utaló pszichomotoros jellemzőkben nyilvánul meg. A specifikus 

nyelvi zavar, valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos formában, 

sajátos összetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy sú-

lyosabb mértéke mellett. 

A hallássérült tanulók populációjának napjainkra jellemző változása komoly 

gondot okoz a szakterületi intézmények gyógypedagógusainak, mivel a 

diszfázia (esetünkben a hallássérüléshez társuló neurogén eredetű nyelvi za-

var) korábban nem alkalmazott módszertani eljárásokat és óraszervezési 

technikákat igényel. Javasolt a speciális módszertani és óraszervezési techni-

kák alkalmazása. 

Más esetben a halmozottan fogyatékos hallássérült (siket, nagyothalló) tanu-

lók hallásveszteségéhez mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, 

tanulási vagy a fejlődés más zavarai társulhatnak. A halmozottan fogyatékos 

hallássérült tanulók nevelhetősége, oktathatósága a fentiek következtében sú-

lyosan nehezített. Javasolt az óvodában és az alapozó szakaszban a fokozott 

egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a gyógypedagógiai asszisztens vagy a két-

tanáros modell alkalmazása. 

e) A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az 

előző csoportokhoz viszonyítva még sérülékenyebb; nehezen dolgozhatják fel 

a hallás elvesztésével fellépő állapotváltozást, vagyis: a nehezített kommuni-

kációt, a környezettel való kapcsolatuk beszűkülését. Ebben az esetben foko-

zott segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák kialakításához. 

D, Az tanulásban akadályozott tanuló 

Az tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban aka-

dályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy gene-

tikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedve-

zőtlen környezeti hatások miatt a neurológiai érés lelassulása folytán tartós, átfogó 

tanulási problémákat mutatnak. 
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A tanulásban akadályozottság (enyhe intellektuális képességzavar) diagnosztizálása 

orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal 

megállapítható a kognitív funkciók lassúbb/eltérő fejlődése, valamint az adaptív funk-

ciók érintettsége. A tanulásban akadályozott személyek fejlődése igen változatos 

attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedé-

si stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az 

értelmi fogyatékossággal, vagy egyéb hatásokra alakulnak ki. 

Az tanulásban akadályozottság sok esetben először iskolai tanulási helyzetekben 

jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével. Így a 

tanulási sajátosságok szinte valamennyi tantárgyban generalizáltan, átfogóan és tar-

tósan jelentkeznek. Különösen jellemző a kognitív funkciók, valamint a beszéd las-

súbb fejlődése; a diszpraxiás (helytelen vagy kialakulatlan testséma, koordinálatlan 

mozgás eszközhasználatban) tünetek megjelenése; a figyelem-összpontosítás, a téri 

tájékozódás és a finommotorika nehézségei; a lassú feladatvégzés; a gyakori hibá-

zás; az érdeklődés hiánya a kultúrtechnikák elsajátításával kapcsolatban és a visel-

kedési problémákban megmutatkozó szociális tanulás nehézségei. Ezek egyénen-

ként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg; a tanulási 

képesség különböző mértékű fejlődési zavarát mutatják, és akadályozzák az iskolai 

tanulás eredményességét. Mindezek következményei a középiskolás fiatal tanulási 

teljesítményében is megjelennek, ezért a képzés nevelés-oktatás során még ekkor is 

figyelemmel kell lenni rájuk. A tanulásban akadályozott emberek döntő többsége mi-

nimális támogatással képessé válik az önálló életvezetésre. 

Már iskoláskor előtt tapasztalhatunk egyértelmű, fogalmi területen mutatkozó elté-

rést. Az iskoláskorú gyerekeknek nehézségeik vannak a kultúrtechnikák (pl. olvasás, 

írás, számolás, órahasználat, pénzhasználat) elsajátításában. Az absztrakt gondol-

kodás és a tervezés akadályozott, a gondolkodás inkább konkrét. Ez a konkrét 

(tárgyhoz kötött vagy képi szintű) gondolkodásmód befolyással van a feladatok meg-

értésére az elsajátítás folyamatában és a visszacsatolás fázisában egyaránt. A szo-

ciális dimenzióban azt tapasztaljuk, hogy az tanulásban akadályozott tanulók kom-

munikációja, beszéde és az általuk használt nyelv konkrétabb és éretlenebb, mint a 

hasonló életkorú társaiké. A gyermeknek nehézségei lehetnek a szociális jelzések 

megértésével, a játékszabályok betartásával, a barátságok kialakításával és fenntar-

tásával. Az érzelem- és viselkedésszabályozás is nehezített. A praktikus dimenzió-

ban, az öngondoskodásban az általános iskolás korú tanulók életkoruknak megfele-

lően funkcionálhatnak. Serdülőkorban segítséget igényelnek a komplexebb minden-

napos tevékenységekhez, mint pl. bevásárlás, főzés, pénzügyek. 

Az tanulásban akadályozott tanulók esetében a minél korábban megkezdett, hosz-

szantartó, rendszeres és intenzív gyógypedagógiai fejlesztés és terápia, a tanulási 

képesség szintjéhez igazodó tanulási módszerek folyamatos alkalmazása, a tanulási 

motiváció megfelelő fejlesztése, valamint a stigmatizációs hatások (eredménytelen-

ség a tanulásban, kisebbrendűségi érzés kialakulása, csúfolódás stb.) megelőzé-

se/kompenzálása a fő feladat. A tanulási képesség fejlesztéséhez a pedagógiai, 
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gyógypedagógiai eszközök alkalmazása mellett szükséges a környezeti, szociális 

feltételek javítása is. 

Az tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók képességszintje a megközelítően 

azonos életkorú tanulócsoportokban sem homogén. 

Az tanulásban akadályozottsághoz sok esetben társul más fogyatékossági típus is: 

 hallássérülés, 

 látássérülés, 

 mozgáskorlátozottság, 

 autizmus spektrumzavar. 

Mindezek befolyásolják az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek jövő-

jére vonatkozó előrejelzéseket. 

2. A tanulásban akadályozott tanulók nevelési-oktatási szempontú jellemzői 

A tanulásban akadályozott gyermekek oktatását-nevelését-fejlesztését elláthatja 

gyógypedagógiai intézmény, iskolai osztály és/vagy a többi tanulóval részben vagy 

egészben együtt, azonos iskolai osztályban együttnevelést biztosító befogadó iskola. 

A tanulói szükségletek ismeretében szakmai támogatás igényelhető (amennyiben 

nincs az intézménynek saját státuszban lévő gyógypedagógusa): 

 az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekben (EGYMI) műkö-

dő utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatoktól; 

 pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől; valamint 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől. 

Az tanulásban akadályozott tanulók nevelési folyamatát meghatározó irányelvek és 

szempontok: 

 tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon vagy (korábban) 

oligofrénpedagógia szakon végzett gyógypedagógus vesz részt a nevelési-

oktatási és/vagy fejlesztési folyamatban, valamint szükségszerűen más szak-

irányon végzett gyógypedagógus és/vagy egyéb szakember (pszichológus, 

orvos, szociálpedagógus stb.); 

 a tanórák mellett az tanulásban akadályozott tanulók kötelezően részt vesznek 

az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozá-

son, amelynek célja a pszichikus funkciók fejlesztése a tanulók egyéni szük-

ségleteinek megfelelően; 

 a gyógypedagógus a partnerekkel együtt (tanuló, pedagógus, szülők stb.) 

egyéni fejlesztési tervet állít össze, amely konkrét, mérhető és rövid idő alatt 

elérhető célokra bontja le a távlati fejlesztési célokat; 
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 elengedhetetlen az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabili-

tációs foglalkozások dokumentálása, az elért eredmények összehasonlítása a 

kiinduló állapottal, a pedagógiai diagnosztika eszközeivel pontos és mérhető 

információk gyűjtése, ezek alapján az egyéni fejlesztési terv módosítása; 

 a tanuló általános fejlettségi állapotának, tanulási képességeinek leginkább 

megfelelő tanulási tempó és absztrakciós szint biztosítása, amely tanulási te-

rületenként/tantárgyanként eltérő lehet; 

 a fogalmak lassú érlelése, a sokrétű és intenzív tapasztalatszerzés, az elvo-

natkoztatás lépéseinek szemléltetésén alapuló folyamat a fogalmak fokozatos 

„bővítését” teszi lehetővé; 

 a megtanultak számbavétele, rendezése és kérdések/problémák segítségével 

a még nem ismert válaszok keresése. A saját élmények, korábbi tapasztala-

tok/tudás összekapcsolása a megtanulandó fogalmakkal, cselekvésekkel; 

 a gondolkodás rigiditása miatt a kérdések egyszerűsítése, a feladatelemek kis 

lépésekre bontása vagy analógiák alkalmazása hozzájárul a tanulóban már 

meglévő tudáselemek megerősítéséhez, a továbblépéshez; 

 fontos a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehango-

lása, a tanuló érdeklődésének és motiváltságának elősegítése (pl. feladatok 

választhatósága, több megoldási lehetőség keresése, az önálló tanuláshoz 

szükséges technikák elemeinek fokozatos elsajátítása, a metakognitív folya-

matok állandó megerősítése, az egyéni tanulási utak feltárása); 

 fontos a tanulásra rendelkezésre álló idő változatos strukturálása, az időtar-

tamok rugalmas változtatása, a legkedvezőbb csoportméret kiválasztása; 

 az elsajátítás folyamatában alkalmazott eszköztár (pl. számológép, szótár, 

IKT-eszköz, gondolattérkép stb.) alkalmazásának tanítása, majd felhasználá-

sának lehetősége a tanuló számára a pedagógiai folyamat minden szakaszá-

ban; 

 megfelelő tanulási környezet kialakítása (térelrendezés, berendezés, változ-

tathatóság stb.). 

A tanuló fejlődését támogató feltételek: 

 megfelelő osztálylétszám; 

 az aktív tanulás biztosítása; 

 a szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztása; 

 a személyre szabott tanulás lehetősége; 

 differenciálás alkalmazása; 

 együttnevelés során a kéttanáros modell alkalmazása és/vagy a pedagógus-

gyógypedagógus szoros együttműködése, rendszeres konzultációja; 
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 fejlesztő értékelés (tanulást támogató értékelés) alkalmazása. 

Összességében véve a cél az tanulásban akadályozott tanulók kompetenciafejlesz-

tése a következő területeken: kommunikációs képességek, kognitív képességek, ori-

entációs képességek, kreatív képességek, motoros képességek és szociális képes-

ségek. 

2.1.  Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 

A harmadik nevelési-oktatási szakasz (9–12. évfolyam) feladatai 

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rend-

szerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák 

tudatos gyakorlása, a szociális képességek fejlesztése. A tanulók eltérő képesség-

profilja, iskolai életének különbözősége, egyéni fejleszthetőségi prognózisa esetén is 

kiemelt cél, hogy a tanulók elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, ame-

lyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez, helytálláshoz és az 

egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek. A 

nyelvi kommunikáció fejlesztése hangsúlyos feladat, de nem várható el minden tanu-

lásban akadályozott tanulótól az elvont fogalmi hálókat érintő értelmezési és alkal-

mazási képességek kialakulása. 

3. A Nat alkalmazása az tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása 

során 

3.1. Tanulási és nevelési célok 

Az tanulásban akadályozott tanulók esetében a nevelési és tanulási célok meg-

egyeznek a Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, mód-

ja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosul. 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek kialaku-

lásának megelőzése kiemelt feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképesség-

nek – mint a munkavégzés alapvető feltételének – kiemelt szerepe van a tanu-

lók társadalmi beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell he-

lyezni a szabad mozgás, a sport és a rekreáció lehetőségeire. Az tanulásban 

akadályozott tanulók számára érdemes támogatást nyújtani a kortárskapcso-

latok kialakításában. A konfliktusok megoldásához a pedagógus modellálása 

és a konfliktuskezelési technikák tanítása/begyakoroltatása is szükséges. A 

célok elérése érdekében fontos a tanulók családjával keresni az együttműkö-

dési lehetőségeket. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A megfelelő önértékelés, a tanuló saját személyiségének megismerése nagy 

jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beil-

leszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önis-
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meret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső 

kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre ne-

velés 

A kooperatív csoportmunka segíti megtapasztalni az alkalmazott szabályokat, 

később pedig hozzájárul a munkavállalás során szükséges együttműködési 

készségek fejlődéséhez. Az tanulásban akadályozott tanuló a szükséges tá-

mogatással fokozatosan képessé válik a felelősségteljes döntések meghoza-

talára. 

 Médiatudatosságra nevelés 

A tanulók az egyéni sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a társa-

dalmi érintkezést szolgáló információk megtalálására, értelmezésére, közvetí-

tésére és alkotására. Ismerjék fel a hiteles, megbízható és fontos információ-

kat. A pedagógus választékos kommunikációval segíti ezt a folyamatot, vala-

mint fejleszti digitális kompetenciáit, és rendszeresen használ digitális eszkö-

zöket a képzés nevelés-oktatás folyamatában, amelyeket a tanulók pszicholó-

giai jellemzőinek megfelelően válogat és gyűjt össze. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció  

Az tanulásban akadályozott tanulók nevelését ellátó intézmények biztosítják 

azokat az információkat és tapasztalatokat, amelyek a tanulók egyéni sajátos-

ságainak megfelelően támogatják az életpálya-tervezést és a pályaorientációt. 

Fontos az egyénre szabott motiválás, az egyéni tanulási módok biztosítása, az 

élményt adó tanulási szokások kialakítása. Az életkori sajátosságokhoz illesz-

kedve törekedni kell a tanulók saját tudásáról való reális ismeretek kialakításá-

ra, valamint a növekvő felelősségvállalásra a saját tanulásukért. Az egész éle-

ten át tartó tanulásra való felkészítés fontos a társadalmi integráció és a mun-

kaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megérteté-

sén keresztül képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a 

társadalomban elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi színtere-

ken való eligazodásra. Ki kell hogy alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya ön-

magához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a történelmi múlthoz. Fontos 

felkészíteni a felnőttlét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az 

állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére. Az iskolai színtéren 

belül ajánlott lehetőséget adni a demokratikus jogok gyakorlására (diákönkor-

mányzat). 

 A fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, a környezeti ár-

talmak és az emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a 
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helyes szokásrend kialakítása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok 

alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása, az egyéni fe-

lelősség tudatosítása. A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondo-

zása mindennapi feladatként kell hogy jelentkezzen. 

3.2. Kiemelt kompetenciaterületek 

A Nat-ban alapvető célként meghatározott kiemelt kompetenciaterületek fejlesztése 

az tanulásban akadályozott tanulók integrált (inkluzív) és a gyógypedagógiai intéz-

ményekben megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelési-oktatási elvá-

rásként jelenik meg. Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció 

szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába va-

ló beilleszkedés érdekében. 

3.2.1. Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák teszik lehetővé a többi kompetenciaterület fejlesztését. Ezáltal 

a tanulók használható tudáshoz jutnak, ami kiemelten fontos az tanulásban akadá-

lyozott tanulók esetében is. Az írás, olvasás, számolás, a térben és időben való tájé-

kozódás, valamint az IKT-eszközök alapszintű használata lehetővé teszi, hogy az 

tanulásban akadályozott tanuló képes legyen önálló ismeretszerzésre. Fontos a ta-

nuló pozitív viszonyulásának kialakítása a feladatokhoz és az élethelyzetekhez. Ezen 

feltételek megteremtése az egész nevelési folyamaton végighúzódik. 

3.2.2. A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendel-

kezni, amit az alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy 

megtalálja saját érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, 

és ezek alapján képessé váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni 

kell a tanulót abban, hogy lehetősége legyen a metakogníció (gondolkodásról való 

gondolkodás) gyakorlására, tudatos alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony 

kialakítására. 

3.2.3. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, 

ehhez elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás 

képessége. Az eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a vál-

tozó társadalmi-gazdasági helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, ér-

dekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A tanulóknak ismereteket kell szerezniük a cél-

szerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, valamint – az egyéni képessé-

geket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek tervezése kap-

csán. 

Az tanulásban akadályozott tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív részvétel-

re. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 

tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 
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sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, 

a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmoni-

kus közösségi beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 

3.2.4. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kom-

petenciái 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az al-

kotókedv nem csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy sze-

repe van a motivációnak és az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigye-

lési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet 

kialakítása. 

3.2.5. A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai anyanyelvi 

fejlesztéshez: 

a) A beszédfeldolgozó folyamatok erősítése. 

b) Figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, az analizáló és szintetizáló képesség 

fejlesztése. 

c) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése, a relációs szókincs bővítése. 

d) A grafomotoros készségek fejlesztése. 

e) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

 vizuális észlelés – jelfelismerés, 

 akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

 a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

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

g) A rutinszerű olvasási képesség fejlesztése. 

h) A szövegösszefüggések megláttatása, a szövegértés fejlesztése. 

i) Az írás műveleteinek gyakorlása: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás 

fokozatai, törekvés az eszközszintű használatra. 

j) Szövegalkotás szóban, majd írásban. 

k) A helyesírási szokások megerősítése. 

Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 

 alkalmazza a tanult nyelvi fordulatokat tanulási helyzetben és a spontán be-

szédben egyaránt; 

 képes a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartásra és 

viselkedésre; 

 képes véleménynyilvánításra és mások véleményének meghallgatására; 
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 fokozódó önállósággal alkalmazza a szövegtartalmat és a beszélő szándékát 

tükröző kommunikációs eszközöket; 

 receptív (passzív) és expresszív (aktív) szókincse bővül; 

 egyéni sajátosságaihoz mérten törekszik a rendezett és olvasható írásképre; 

 érdeklődésének megfelelően, hagyományos és digitális szövegek által bővíti 

ismereteit; 

 felismer helyesírási problémahelyzeteket, képes hibakeresésre és hibajavítás-

ra. 

3.2.6. A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai számolási készsé-

gek fejlesztéshez: 

Ezen a területen a kognitív képességek fejlesztési lehetőségei vannak a középpont-

ban. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) A kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos erősítése. 

c) A finommotorika, a térlátás, a téri és idői tájékozódás, valamint a szem-kéz 

koordináció fejlesztése. 

d) Az ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a 

próbálgatások szintjén. 

e) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való 

felismerése, megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőr-

zése. 

f) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a lá-

tottak értelmezése és a tapasztalatok összefoglalása. 

g) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés ké-

pességének kialakítása. 

h) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

i) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek fel-

építése, szokások kialakítása. 

j) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igé-

nyének támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességé-

nek fejlesztése. 

k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. 

A képzelt és a tényleges megoldás összevetése. 

Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 
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 tájékozódik a térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban saját 

élményből kiindulva; 

 felhasználja a megszerzett tudást, az elvont fogalmakat, szabályokat, össze-

függéseket stb. kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban; 

 használja a problémamegoldó képességét először próbálkozás útján, majd ra-

cionális szinten; 

 képes kérdéseket megfogalmazni, állításokat bizonyítani, valamint véleményt 

alkotni; 

 ismeri a matematikai fogalmakat, a mennyiségi viszonyokat, valamint a meny-

nyiségállandóság fogalmát a kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gon-

dolkodási műveleteinek segítségével; 

 változatos feladatokban használja számolási készségét; 

 emlékszik a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra), így ké-

pes műveleteket írásban elvégezni; 

 megtervezi a cselekvési sorrendet; megoldást keres: kiválasztja a lehetséges 

megoldásokat, a feladatot megoldja a készen kapott sémák szerint, algoritmu-

sok segítségével, később alternatív gondolkodás mentén. A sémák alkalma-

zásának nehézsége esetén felismeri a lehetséges műveletet, és eszközhasz-

nálattal (pl. számológép) váltja ki; 

 összehasonlítja a feltételezést és a valóságot az eredmény helyességének 

megítélésében; 

 megnevezi a gyakorlatban megfigyelt tulajdonságokat, kiemeli a lényeges je-

gyeket; 

 elemzi és összehasonlítja a látottakat, felfedezi a különbségeket; 

 képes mennyiségeket elképzelni, cselekvéshez, történéshez fűződő megfo-

galmazással; 

 tanult ismereteit digitális eszközön is alkalmazza; 

 képes segítséget kérni és elfogadni, valamint együttműködni. 

3.2.7. A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai történelem 

és állampolgári ismeretek esetén  

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-

pszichológiai jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenysé-

geket. A személyes élmény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei 

nagymértékben a múlt eseményeinek eredményei, és mai életünk hatást fog gyako-

rolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a történelemnek, a társadalom eseményei-

nek mi magunk is részesei vagyunk. A fejlesztés kiemelt területként kezeli a szemé-
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lyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a szociális érzékenységet, az érték-

védő magatartás kialakítását, a környezetért érzett felelősséget.  

a) Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd az évtizedek, év-

századok, évezredek, az emberöltő megértése. 

b) Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változá-

sa, összefüggések felfedeztetése. Az egyén és a társadalom kapcsolata, 

egyén, család, közösség, a világ nemzetei. 

c) Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információ-

gyűjtés technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönbözte-

tése: bizonyosan hiteles, nem bizonyosan hiteles, hiteltelen. 

d) A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

e) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

f) A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

g) Tapasztalatszerzés a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a va-

lóság és a fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

h) A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

i) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

j) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkal-

mazásával. 

k) Az érdeklődés felkeltése és fenntartása a világ, a társadalom eseményei iránt. 

Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 

 érzékeli a különbséget a múlt és a jelen között, képes beazonosítani esemé-

nyeket saját élményből; 

 elemzi a történelmi események okait és következményeit fokozatosan csök-

kenő segítségnyújtás mellett; 

 ismeri a közös európai civilizációs és magyar nemzeti kulturális kódrendszer 

(szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások) leg-

alapvetőbb elemeit; 

 felismeri a saját szerepét, a saját feladatát, valamint a saját felelősségét; 

 felismeri a szabadság, a felelősség és az emberi helytállás jelentőségét; 

 tájékozódik a munkalehetőségek és a munkavállalás terén; 

 az információk szerzéséhez és rendszerezéséhez infokommunikációs eszkö-

zöket használ. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 
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a) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

b) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

c) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkal-

mazásával. 

Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 

 elfogadó attitűdöt tanúsít a hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók iránt; 

 ismeri a különböző közösségekben való létezés formáit és lehetőségeit; 

 ismeri az erkölcs, a vallás helyét és szerepét az egyén és a társadalom szem-

pontjából; 

 ismeretekkel rendelkezik a családi költségvetéstől az államháztartásig. 

 

3.2.8.  A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai természet-

ismereti tantárgyak esetén  

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésé-

nek lehetősége tűzhető ki célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletfor-

málás, a természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társa-

dalom számára fontos konstruktív – a természet védelmében, valamint a saját és 

mások egészségének megőrzésében tudatos – magatartás- és viselkedésformák 

elsajátítása. 

A tanulók a mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalato-

kon keresztül sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, 

módszereit. Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciá-

lis képességek fejlesztése a specifikumokra figyelve történik. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kíváncsiság és az érdeklődés felkeltése. 

b) Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

c) A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, a tantárgyspecifikus 

fogalmak használata. 

d) A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, meg-

erősítése, a viszonyszavak pontos használata. 

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

térkép összefüggéseinek felismerése. 

f) Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága 

a síkban, a jelek, a szimbólumok világában. 
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g) Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, 

objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

h) Az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idő és tér változásának észlelése, 

értelmezése. Az idő észlelésének fejlesztése. Időrend, periódus a természet-

ben, a folyamatokban. 

i) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képes-

ség fejlesztése. Ok-okozati összefüggések, problémák felismerése, megoldá-

sok keresése. 

j) A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

k) A tanulási technikák (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, 

értelmezés, irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

l) Tanulási technikák megerősítése: térképek, információhordozók használata, 

önálló ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, a munka-

lap használata. 

m) Kísérletek, saját tapasztalatok, a természettudományos ismeretek és a hét-

köznapi élet tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése. 

Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 

 megkülönböztet anyagokat és halmazállapotokat a hétköznapi élet példáinak 

segítségével; 

 megállapítja, majd összehasonlítja az élőlények érzékelhető jegyeit; 

 megfigyeli a természet egyes ciklusait, összegyűjti az ezzel kapcsolatos ta-

pasztalatait és ismereteit; 

 irányítással, egyszerű példákkal felfedezi az állandóságot és a változást; 

 jól tájékozódik a közvetlen környezetében, a szűkebb lakóterében, lakóhelyén; 

 jól tájékozódik a földrajzi térben és időben; 

 jól tájékozódik a földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban; 

 tájékozott a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban; 

 ismeri a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeit; 

 tájékozott a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben; 

 jól tájékozódik a térben térkép, illetve digitális alkalmazások segítségével; 

 felismeri a használati tárgyak anyagait, az anyagfogalmat biztosan használja; 

 ismeri saját szervezete működését, felépítését – megfigyelések, vizsgálódá-

sok, konkrét tapasztalatok segítségével; 
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 ismeretekkel rendelkezik a gyakoribb betegségek megelőzéséről, a környezet 

és az egészség közötti kapcsolat felismeréséről, az emberi szervezetet veszé-

lyeztető anyagok hatásairól; 

 jól használja a háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeit, a fi-

zikai ismereteit alkalmazza a működtetés során; 

 felismeri a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat; 

 ismeri a háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyáza-

tossági szabályokat; 

 segítséggel alkalmazza földrajzi tudását a mindennapi életben a környezettu-

datos döntések meghozatalában, felelősséget érez döntései következményei-

ért. 

3.2.9. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 

Az iskolai képzés nevelés-oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában 

kiemelt szerepe van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek él-

ményszerűvé válnak, segítik a mélyebb megértést, fejlesztik a kreativitást. A tevé-

kenységek, az alkotások széles körű kínálata lehetőséget teremt az egyéni adottsá-

gok kibontakoztatására, a sikerélmény biztosítására, a pozitív személyiségfejlesztés-

re, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére és az érzelmi feszültség csökkentésére 

is. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

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

a kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

b) Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 

c) Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

d) A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

e) Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

f) A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az 

anyag, forma, funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

g) A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadás-

ban. 

h) A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

i) Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

j) Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi 

kultúra gazdagítása, a belső kontroll, a pozitív énkép erősítése, a szegregált 

élethelyzet oldása. 

k) Az önkifejezés elősegítése, a szorongás oldása. 
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Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 

 képes téri helyzetek leírására szóban, megjelenítésére szabadkézi rajzzal; 

 egyszerű közlő ábrákat értelmez; 

 képes a kezdeményező, alkotó magatartásra; 

 változatos technikákat alkalmaz az önkifejezésben és az alkotásban; 

 képes az egyéni ízlését, stílusát érvényesíteni egy-egy saját tárgy készítése 

során; 

 értelmezi a művészi alkotásokban megismert konfliktusokat, és ez segíti a to-

leráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását; 

 egyszerű dalokat énekel emlékezetből, énekhangját árnyaltan használja; 

 ismeri a tempó, hangerő, hangszín, hangmagasság és ritmus fogalmát; 

 zeneértő és zeneérző képessége, zenei koncentrációja és érzékenysége fej-

lődik; 

 alapszinten alkalmaz digitális zenei eszközöket, hangfelvétel készítéséhez, 

szerkesztéséhez és tárolásához. 

3.2.10. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A tanulási terület középpontjába a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus 

ismeretszerzést és képességfejlesztést állítja. A tanulók megismerik a környezet 

szervezett átalakítását, megtanulják használni a korszerű eszközöket, megértik a 

kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdéseket. 

A digitális kompetenciák elsajátítása az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel 

kialakítása céljából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóknak képessé kell válniuk a 

digitális kompetenciák alkalmazására a tudás aktív bővítésében, az ismeretszerzés-

ben és a hatékony kommunikációban. A tanulási terület tanulása-tanítása során ki-

alakított kompetenciák messze túlmutatnak e tanulási terület keretein, mivel beágya-

zódnak más tantárgyak tanulásába is. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Érzékszervi megismerések. 

b) Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

c) Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

d) Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

e) Csoportosítások, következtetések. 

f) Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

g) A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 
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h) A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

i) Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

j) Analízis, szintézis. 

k) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, 

csoportosítások, szabálykeresések, analógiák felismerése, összefüggések 

megoldása, ok-okozat felfedezése. 

l) A problémafelismerő, tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, a kí-

váncsiság, motiváltság ébrentartása. 

m) A cselekvőképesség fejlesztése, az önellátás, a környezetellátás technikáinak 

elsajátítása, alkalmazása. 

n) Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdula-

tok továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

o) A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos 

fejlesztése. 

p) A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az ön-

fejlesztő magatartás elfogadtatása. 

q) Szociális képességek fejlesztése. 

Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 

 felhasználja az infokommunikációs eszközöket a tudás bővítésére, kezdetben 

segítséggel, később önállóan is; 

 kezdetben segítséggel, majd önállóan információkat keres az interneten, ké-

sőbb használja kapcsolatok építéséhez, problémák megoldásához; 

 megkülönbözteti a számára releváns információt a lényegtelen, illetve hamis 

információktól; 

 tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére; 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás do-

kumentumokat; 

 önállóan használja az informatikai eszközök operációs rendszereinek felhasz-

nálói felületét, az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatáso-

kat; 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 a hulladékokat szelektíven gyűjti, környezetét rendben tartja; 

 ismeri a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait; 

 munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartást követ; 
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 munkája során odafigyel a takarékos anyag-, idő- és energiafelhasználásra; 

 elvégzi a rábízott családi és iskolai feladatokat; 

 odafigyel az egészséges étkezés szempontjaira, egyszerűbb ételeket, italokat 

elkészít; 

 a lehetséges továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel össze-

hangolja a valóságot és a vágyakat. 

3.2.11. Testnevelés és egészségfejlesztés: testnevelés 

A tanulási területhez kapcsolódó nevelés, fejlesztés célrendszere az tanulásban 

akadályozott gyermekek körében igen sokrétű. Általános célként a testi fejlődés segí-

tése, a praktikus mozgások fejlesztése jelölhető meg. A tanulóknál atipikus mozgás-

fejlődési folyamat tapasztalható, ezért a fejlesztés célja az ebből származó nehézsé-

gek kialakulásának megelőzése, csökkentése is. Az tanulásban akadályozott tanulók 

későbbi társadalmi beválása, a munka világába való beilleszkedése szempontjából 

különösen fontos a megfelelő fizikai állapot; a mozgások elsajátításának előkészítése 

a munkatevékenységek megtanulásában is szerepet játszhat. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos 

feladatok, gyakorlatok elvégzésére. 

b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék 

örömére. 

c) Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, 

az állóképességet. 

d) Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtag-

ok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, dobó, egyensúlyozó ké-

pesség alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvé-

nyében. 

e) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és víz-

szintes zónák), a téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak megér-

tése, használata, a téri biztonság erősítése. 

f) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

g) A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős ma-

gatartás beláttatása. 

h) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

Tanulási eredmények 

Az tanulásban akadályozott tanuló: 

 képes önállóan elvégezni koordinációs gyakorlatokat, amelyek a kinesztetikus 

differenciáló képességet (ezen képességterület az izmokból, inakból, ízületek-
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ből származik, és a finoman szabályozott mozgások működésében nyilvánul 

meg), a térbeli tájékozódó képességet és az egyensúlyozó képességet fej-

lesztik; 

 képes önállóan elvégezni kondicionálást biztosító gyakorlatokat, amelyek nö-

velik az erőt, az állóképességet és a gyorsaságot; 

 megosztott figyelme automatizálódik; 

 helyzetfelismerő képessége fejlődik; 

 képes helyesen kivitelezni tartásjavító és korrekciós gyakorlatokat, prevenciós 

és rehabilitációs feladatokat sporteszközök alkalmazásával is; 

 a testmozgás, a testnevelés és a sport eszközei által megfelelő önismeretre 

tesz szert, fejlődnek az érzelmi-akarati készségei és képességei; 

 toleráns a fogyatékos személyek iránt, tiszteletben tartja a szexuális kultúra 

alapelveit, elfogadja az egészségügyi szűrések és a környezetvédelem fon-

tosságát. 

4. Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek 

A differenciálás kiindulópontja, hogy nincs két egyforma tanulásban akadályozott ta-

nuló. Az iskolában együtt tanított tanulók különböznek egymástól, ugyanakkor min-

denkinek joga van a képességeihez mért legmagasabb szintű, minőségi oktatáshoz. 

A differenciálás lényege a tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés és/vagy 

az önvezérelt fejlődés körülményeinek biztosítása a nevelés gyakorlatában. A diffe-

renciálás célja annak biztosítása, hogy a tanulók abban a tempóban fejlődhessenek, 

amely számukra a legoptimálisabb, illetve önmagukhoz képest érjék el a lehető leg-

nagyobb fejlődést, teljesítve a követelmények megfelelő szintjét. 

A hatékony differenciálás megtervezéséhez szükséges a tanulókat megismerni a 

következő tekintetben: 

 a továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

 az aktivizálhatóság; 

 az önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

 az együttműködési képesség; 

 a társas helyzet jellemzői. 

Fontos, hogy a tudatos differenciált tanulásszervezés használata pozitívan hat az 

önértékelésre, valamint a társakkal való viszonyra is. 

5. Értékelés (tanulási eredmény) 

A szakértői bizottság a komplex diagnosztikát követően megállapítja a sajátos neve-

lési igényt, ezen belül az tanulásban akadályozottságot. Ezzel egyidőben – szükség 

esetén – javaslatot tesz egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 
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minősítés alóli mentesítésre. A szakértői vélemény alapján az intézményvezető men-

tesítheti a tanulót az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősí-

tés alól, a gyakorlati képzést kivéve. A szülő kérésének megfelelően a szakértői vé-

lemény alapján javasolja a szöveges értékelés és minősítés alkalmazását. A felmen-

tés, mentesítés természetesen nem elsődleges cél. 

Az tanulásban akadályozott tanulók iskolai teljesítményeit döntően szöveges fejlesz-

tő értékeléssel (tanulást támogató értékeléssel) végezzük, amely a Nat által kijelölt 

célok elérését is támogatja. Célja a tanulói szükségletek meghatározása, valamint a 

nevelési-oktatási folyamatnak azokhoz történő igazítása. A szöveges értékelés lehe-

tőséget ad az egyéni képességek és eredmények szerinti differenciálásra, illetve ja-

vaslatokat tartalmaz, hogy a gyermek mire fordítson nagyobb figyelmet a tanulási 

folyamatban. A szöveges értékelés történhet szóban vagy írásban, ezt kiegészíthetik 

egyéb értékelési formák (szimbólumok, tárgyak, pontozás stb.). A fejlesztő értékelés 

pedagógiai célja, hogy a gyermek folyamatos támogatást kapjon. Éppen ezért a 

gyermek számára is jól érthető megfogalmazásnak nagy szerepe van. 

A leíró, szöveges értékelés feltételei a következők: 

 az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem 

címkéz; 

 tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek; 

 a fejlődés előző fokához kell kapcsolódnia, és a perspektíva következő fokát 

jelöli meg; 

 emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg a 

szülők és a tanulók számára differenciáltan és érthető módon. 

Az tanulásban akadályozott gyermekről, fiatalról általában a családban és az iskolá-

ban is kevésbé feltételezik az önszabályozás képességét, így önértékelésükben a 

külső visszacsatolások jelenthetik a legmeghatározóbb megerősítést. 

A fejlesztő értékelés és az értékelési folyamat részeként a tanulók számára nyújtott 

visszajelzés rendszeressége, a visszajelzés kultúrája, szakmai minősége az iskolai 

tanulási környezet alakulását, a tanulás motivációját és a tanulási célok elérésének 

sikerességét alapvetően meghatározó tényezők. 

Nagyobb időközönként sor kerül minősítő, szummatív értékelésre is, amelynek célja 

annak megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kiala-

kításának és a készségek elsajátításának szintje eléri-e a tanulási eredményekben 

foglalt kritériumokat. Az értékelés ez esetben tudáspróbák alapján történik, és száza-

lékosan vagy ötfokú skálán lehet kifejezni. Kiemelten fontos az tanulásban akadályo-

zott tanulóknál, hogy a szummatív értékelés formatív, fejlesztő elemeket is magában 

foglaljon, lehetőséget biztosítva a tanulók számára egy következő tanulási periódus-

ban a javításra és a további fejlődésre. A diagnosztikus és szummatív értékelésnek 

ugyanakkor létjogosultsága van a továbbtanulás, pályaválasztás reális megítélésé-

nek elősegítésében, a szülők és tanulók döntésének támogatásában is. 
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Az ötfokú érdemjegy (osztályzat) skála alkalmazása − a gyermekek egyéni fejlődése 

szempontjából − nehézségeket vet fel. Az tanulásban akadályozott tanulók fejlődési 

tempója ugyanis nagy egyéni eltéréseket mutat. A tapasztalatok azt támasztják alá, 

hogy az egy-egy tanév végéhez kapcsolódó követelményszintek alapján történő mi-

nősítő értékelés döntően az ismeretjellegű tudás megállapításakor lehetséges. A bo-

nyolult pszichikus struktúrájú képességek kialakulása kevésbé időzíthető a tanévek 

egyes szakaszaihoz (pl. félév vége, tanév vége); egy-egy képesség fejlődésében a 

változás megállapítása (esetleges mérése) esetenként csak több év elteltével lehet-

séges. 

A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell viszonyítani. Az 

árnyalt, reális értékelés érdekében nem csupán a tanulás-tanítás folyamatában, ha-

nem az értékelés során is szükséges a változatos, differenciált körülmények megte-

remtése. Fontos, hogy a tanuló a mérési-értékelési helyzetben élhessen a jogaival 

(pl. eszközhasználat, több idő stb.), továbbá arányosan jelenjenek meg a követelmé-

nyekben a kompetenciák, az ismeretek, a készségek és az attitűdök is. Törekedni 

kell a tanulói tevékenységek és produktumok változatosságára. 

Az tanulásban akadályozott tanulók fejlődésének, tanulási eredményeinek, viselke-

désének dokumentálására az egyes iskolák különböző megoldásokat alkalmaznak. 

Ezek segítségével nyomon lehet követni a tantárgyi teljesítmények mellett a gyermek 

általános fejlődésének folyamatát. 

 

6. Állapot megismerése, szakértői vélemény 

A szakértői bizottság komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi 

vizsgálat alapján szakértői véleményt készít. A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, 

illetve ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. 

Amennyiben a megyei illetékességű szakértői bizottság a vizsgálat alapján sajátos 

nevelési igényt, ezen belül tanulásban akadályozottságot állapít meg, javaslatot tesz 

a tanuló különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, for-

májára és helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira. 

A szakértői véleménynek tartalmaznia kell: 

 az ellátás intézményes módjára vonatkozó javaslatot: külön- vagy együttneve-

lés, együttnevelés esetében részleges vagy teljes integráció; 

 a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését; 

 a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelmé-

nyeket, fejlesztési feladatokat; 

 a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét; 

 a kötelező felülvizsgálat idejét; 

 a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot; valamint 
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 tartalmazhatja a javaslatot az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az érté-

kelés és minősítés alóli mentesítésre. 

7. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Az tanulásban akadályozott tanulók mind a gyógypedagógiai, mind az együttnevelési 

folyamatban a kötelező tanórákon kívül részt vesznek egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás során a 

probléma jellegéhez legadekvátabb eljárások, módszerek és technikák használatával 

alakítják a gyermek képességeinek fejlődését, egyidejűleg biztosítva az ahhoz szük-

séges feltételeket. A fejlesztési célok közé tartozik az akadályozott fejlődésből eredő 

hátrányok csökkentése, hogy a tanuló ismeretszerzési-tanulási folyamatban való 

részvétele aktív és eredményes legyen, és a lehető legkevesebb nehézséget tapasz-

talja a folyamat során. A foglalkozás célja a hiányzó, sérült pszichikus funkciók kiala-

kítása, magasabb szintre emelése, az esetleges rosszul szerveződött struktúrák 

megváltoztatása, de a kiemelkedő képességek fejlesztése szintén a fejlesztő munka 

hangsúlyos tartalmi eleme. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás segít a 

tananyag és a fejlesztési követelmények differenciálásában, a képességeket fejlesz-

tő eljárások és feladatok összehangolásában, az egyéni tanulási technika kialakítá-

sában, a haladási tempó és a motiváció egyéni biztosításában, a fejlődés és a fejlő-

dést tükröző értékelés megállapításában. 

A foglalkozás eredményességét növeli, ha minél rendszeresebben – terápia során 

akár naponta – egyénre szabottan valósul meg, a fejlődés üteméhez illeszkedik, illet-

ve a habilitáció teljes ideje alatt folyamatos a szakember támogatása. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások do-

kumentálása az egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján történik, amelyet a gyógypeda-

gógus készít el, együttműködve a partnerekkel. Az EFT a szakértői véleményre, illet-

ve a gyógypedagógus által készített pedagógiai diagnózisra alapulva készül. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a reálisan megfogalmazott rövid és középtávú 

célokat, ezek elérésének lépéseit, a tervezett eszközöket, valamint a fejlesztés lehet-

séges helyszíneit. Funkciója a segítségnyújtás tervezése, koordinálása és ellenőrzé-

se. Az együttműködő partnerek előre meghatározott időnként – például havonta, há-

romhavonta – ellenőrzik, értékelik a végrehajtás eredményességét, az akadályozó 

tényezőket, és új fejlesztési célokat tűznek ki. A fejlesztendő területek mellett figyelni 

kell a tanuló erősségeire is, és ezeket a kiemelkedő képességeket is be kell építeni a 

tervbe, illetve a foglalkozásokba. Az EFT segít, hogy az tanulásban akadályozott ta-

nuló életét támogató különböző szakemberek összehangolják tevékenységüket, tu-

dásukat; tapasztalatuk mindenki számára hozzáférhetővé és hasznosíthatóvá váljon. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

megvalósulása lehet osztálytermen belül és kívül is, egyéni vagy kiscsoportos for-
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mában. Mindehhez szükséges az együttnevelést megvalósító iskola pedagógusai és 

a tanulás támogatását megvalósító fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és a 

pedagógiai munkát segítő más szakemberek közötti együttműködés. Ez az együtt-

működés a pedagógusok kötelező tanórával le nem kötött órakerete terhére tervez-

hető, s a konzultációkkal alátámasztott pedagógiai tevékenységként valósulhat meg. 

A kéttanáros modell során egy többségi pedagógus és egy gyógypedagógus dolgo-

zik együtt azért, hogy közösen irányítsanak egy heterogén összetételű osztályt. Ah-

hoz, hogy ez sikeresen megvalósuljon, közösen kell tervezniük, közösen kell taníta-

niuk, és ezt követően közösen is kell értékelniük. A megfelelő együttműködéshez a 

következő feltételek szükségesek: 

 egyértelmű és nyílt kommunikáció; 

 az osztályterem és az eszközök közös használata; 

 a tantermi folyamatok közös tervezése; 

 a tanórák közös megtartása; 

 az osztály vezetését, szervezését segítő szabályok; 

 közös értékelési normák. 

e, A értelmileg akadályozott tanulók  iskolai nevelésének-oktatásának irányel-

vei 

1. A értelmileg akadályozott tanuló 

Gyógypedagógiai szempontú megközelítésben inkább használatos az „értelmileg 

akadályozott” kifejezés. A értelmileg akadályozottság inkább egy statikus fogalom, 

állapotjelző, míg az értelmi akadályozottság (a német „geistige Behinderung” hono-

sodott változata) egy kifejezetten dinamikus megközelítés, mivel az egyén életveze-

tésében, boldogulásában a környezeti tényezők támogató vagy akadályozó voltára is 

utal. Tehát nemcsak az egyén és környezete közötti kölcsönhatásra, a környezet el-

várásaihoz, szabályaihoz való alkalmazkodási képességre, hanem a környezet olda-

láról megjelenő felelősségre is rávilágít. A pedagógiai szemlélet, hozzáállás tekinte-

tében mindez meghatározó, ezért ahol a szöveg mondanivalója megengedi, ezt fog-

juk használni. 

Az értelmileg akadályozott tanuló esetében mérsékelt vagy súlyos fokú intellektuális 

képességzavarral kell számolnunk (a hátterében középsúlyos vagy súlyos fokú ér-

telmi fogyatékossággal). Ez azt jelenti, hogy az intelligenciahányados 50 körüli vagy 

ennél alacsonyabb, és jelentős nehézségek mutatkoznak az adaptív jártasságok te-

rén, azaz a különféle életvezetési feladatok megoldásában, az általános társadalmi, 

környezeti elvárásokhoz való alkalmazkodásban. Az érintettek számára a megfele-

léshez tartós támogatásra van szükségük felnőttkorban is. Az adaptív jártasságok 

színvonala részterületenként igen eltérő lehet, egyesek szinte épek, míg mások fo-

lyamatos, intenzív támogatást igényelnek. 
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Részben a kognitív feldolgozás módosult menete miatt, részben egyéb járulékos 

okok (nem ritkán egyes, főleg észlelési és feldolgozási funkciók gyengébb, kevesebb 

asszociációt lehetővé tévő beidegzése) miatt szinte mindig találkozunk a pszichés, a 

kommunikációs, a szociális és a motoros képességek meglassult és/vagy módosult 

fejlődésével is. E területek (és részterületeik) fejlődésének üteme gyakran nem 

egyenletes, egymáshoz képest is eltérőek lehetnek. 

Az értelmileg akadályozott gyermek legfontosabb jellemzői, tulajdonságai a tanulás 

szempontjából: 

 Általánosan meglassúbbodott fejlődési tempó, a tanulási folyamatok időbeli 

elnyújtottsága, egyes esetekben eltérő mértékben és ritmusban váltakozó 

stagnálásokkal, megtorpanásokkal és megugrásokkal. 

 Gyakori az egyenetlen, töredezett képességprofil, azaz az egyes képességek 

megléte, szintje között nagy különbségek lehetnek, rendkívül sokféle rajzolata 

alakul ki az egyes képességek, részképességek meglétének, illetve hiányá-

nak. 

 A gyakori ismétlések, különféle érzékszervek, modalitások bevonásával törté-

nő sokszínű tapasztalatszerzés és gyakorlás szükségessége. 

 Hiányzó vagy korlátozott belátás nagyobb korban is az érintett saját tudása, il-

letve az elsajátítandó tudás jelentősége, hasznosulása vonatkozásában. 

 A belső motiváltság és/vagy explorációs drive (felfedezési késztetés, kíváncsi-

ság) gyakran alacsonyabb szintű és/vagy más töltetű, leginkább érzelmi ala-

pú. Oka lehet a hiányos szituációértelmezés. 

 Kommunikációs szituációk feldolgozásának nehézségei: a beszédészlelés, 

beszédértés, a kifejezőkészség, a szókincs területén mutatkozó elmaradások, 

valamint a közvetett utalások, nonverbális, kiegészítő jelzések pontatlan vagy 

hiányzó értelmezése. 

 A tudás rugalmas alkalmazása, az általánosítás, a transzfer (más helyzetekre 

való átvitel és sikeres alkalmazás) nehézségei. 

Jellemző erősségek, amelyekre rendszerint támaszkodhatunk (személyenként más-

más hangsúlyokkal): 

 Jó utánzási készség. 

 Tanult rutinok, szabályok szituációhoz kötött felidézése, alkalmazása. 

 A vizuális megsegítés hatékony alkalmazása (egyéni képességszinthez illesz-

kedő hívótárgy, hívókép, piktogram, gesztus stb.). 

 Érzelmi kötődés. 

 Monotóniatűrés. 
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A értelmileg akadályozott tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal bírnak, fejleszté-

sük során egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelent-

keznek. A tanulási képességet az értelmileg akadályozott tanulók esetében elsősor-

ban a kognitív képességek eltérései határozzák meg. Jellemző az idegrendszer (el-

sősorban a központi, de gyakran a környéki is) struktúrájának átfogó érintettsége. 

Az érzékelés gyakran differenciálatlanabb, így a releváns ingerek, észleletek feldol-

gozási folyamata – detektálása (felfedezése-tudatosítása), szelektálása (az adott 

helyzetben lényegesek szűrése, kiemelése) – is nehezített. Gyakran tapasztaljuk az 

önkéntelen figyelem ingadozását, csapongását különféle ingerforrások között, vagy 

merev megtapadását egy-egy dolognál. A figyelem szándékos fókuszálása, irányítá-

sa nagy erőfeszítést kíván, így hamarabb alakul ki fáradtság. Ennek megnyilvánulási 

formái lehetnek rendhagyók, pl. ingerlékenység, kapkodó munkavégzés, indokolatla-

nul gyakori mosdóba vagy egyéb helyre kéredzkedés, egyéb elkerülő magatartás 

(állandó orrfújás, ceruzahegyezés vagy bármi, az egyénre jellemzően). 

Az emlékezeti funkciókra jellemző, hogy a munkamemória egyszerre kevesebb, sok 

esetben csupán egy-egy új elemet tud befogadni. A hosszú távú tárba nehezebben 

rögzülnek új elemek. A felejtés kevéssé jellemző, de a felidézéshez gyakran szüksé-

gesek a megfelelő kulcsingerek. A felidézést jelentősen támogatja, ha az adott do-

loghoz, ismerethez a tanulónak pozitív érzelmi kötődése van. A gondolkodásban a 

megszokott sztereotípiák fontos támpontokat adnak, ugyanakkor ezek okozzák más 

kontextusban a rigiditást (gondolkodásbeli merevséget, rugalmatlanságot) is. Általá-

ban az egy szempont szerinti ítéletalkotás, az egyenes következményes következte-

tések, a ha-akkor összefüggések felismerése jól alkalmazható. 

Az új ismeret korábbiakhoz való kötése, változó kontextusban való értelmezése, ru-

galmas alkalmazása, azaz az ismeretek generalizálása nehezített. 

Az imént vázolt kognitív sajátosságokból adódnak a legfontosabb pedagógiai felada-

tok, módszerek is. 

 

2. Nevelési és oktatási alapelvek 

2.1. Alapelvek 

A fejlesztés mielőbbi megkezdése szükséges a hátrányok minimalizálása, a meglévő 

képességek optimális fejlődése érdekében. A lehetőségek idővel beszűkülhetnek, de 

sosem túl késő megkezdeni a fejlesztést. A nevelhetőség, taníthatóság időszaka be-

lenyúlik a felnőttkorba. Jellemzően szükség van az LLG (life long guidance) biztosí-

tására ahhoz, hogy egy értelmileg akadályozott személy hosszú távon teljes életet 

élhessen. LLG alatt egész életen át tartó életpálya-orientációt, kísérést, támogatást 

értünk, ami lehetőséget nyújt az egyén képzésével, foglalkoztatásával és egyéb élet-

helyzetekkel kapcsolatos döntések megalapozására, kompetenciáinak felmérésére, 

fejlesztésére és használatuk lehetőségeinek tudatosítására. 
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A fejlesztés, ismeretelsajátítás szokásos útjait, módszereit jelentősen módosítja a 

kommunikáció és a beszéd fejlődésének sajátos útja, a pszichomotoros fejlődés 

(gyakran a fejlődéstani nagymozgások kifejezett érintettségével) és a megismerő 

funkciók késleltetettsége, az organikus éretlenség, az idegrendszeri feldolgozási fo-

lyamatok eltérései, a lassúbb tanulási tempó, a figyelem ingadozása, az alacsonyabb 

fokú terhelhetőség. A testi és a lelki fejlődés közötti ütembeli eltérés az iskoláskort 

elért gyermeknél szükségessé teszi a korai fejlesztés és óvodai nevelés során folyta-

tólagosan alkalmazott fejlesztő eljárásokat, az iskolai szokásrendszerhez, elvárások-

hoz való alkalmazkodás kialakulásához elnyújtott átmenet biztosítását (lásd később: 

játékosság, illetve direkt megsegítés, irányítás). 

A tanulók eredményes fejlesztő támogatása – együttműködve a szülőkkel, gondvise-

lőkkel, egyéb szoros (és a törvényes képviselő által jóváhagyott) kapcsolati szemé-

lyekkel – folyamatos, komplex és egymásra épülő gyógypedagógiai tevékenységet 

igényel. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és szociális képességek, a 

pszichés és kognitív funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosíta-

nia. Az átadandó elméleti ismereteknek a hétköznapi életben való eligazodást, hely-

zetfelismerést és megoldásokat kell támogatniuk. Fontos szempont továbbá az egy-

szerű munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges, munkavállalói attitűd kialakulását 

elősegítő készségek elsajátítása, a tartalmas szabadidő-eltöltés megalapozása, va-

lamint a tehetséggondozás. 

A sikeres tanulás-tanítás feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környe-

zet, a kis lépésekben történő haladás és a fokozatosság elvének érvényesülése, a 

cselekvésbe ágyazott, tapasztalati úton történő tanulás, a gyakori ismétlés, a szem-

léltetőeszközök használata, minél több érzékszerv bevonása, a szenzoros vagy 

szenzomotoros integráció. Fontos ugyanakkor az eddigieken felül az elsajátítandók 

megfelelő értelmezésének, érthetőségének, avagy „értelmességének” megértése, 

megtapasztalása érdekében a globális megközelítés egyidejű alkalmazása is, azaz 

tágabb összefüggéseiben, összetettségében, célrendszerében is megmutatjuk, meg-

tapasztaltatjuk az adott jelenséget, ismeretanyagot, amelynek elsajátítását apró ele-

mekre bontással segítjük. 

A kognitív képességek jelentős eltérése is módosítja, megváltoztatja a megismerés 

folyamatát. Minden érintett gyermeknek szüksége és joga van sérülésének megfelelő 

speciális fejlesztésre. Az oktató-tanító munka fókuszában az életközeli, gyakorlatias 

tudás áll. Mindemellett nem tekinthetünk el az értelmileg akadályozott személy azon 

jogától sem, hogy bármilyen ismerethez, tapasztaláshoz, információhoz hozzáfér-

hessen, ami alapján megfelelő támogatás mellett kialakulhat egyéni érdeklődési kö-

re. A nevelés fókuszában az adott társadalmi közegnek megfelelő, írott és íratlan 

szabályok által meghatározott viselkedési normák elsajátítása és alkalmazása áll. 

Ehhez elengedhetetlen az alkalmazkodóképesség, a szabálykövetés, a közösségi 

érdekek tisztelete. Emellett nagyon fontos a saját érdek felismerése, a felelősségtel-

jes joggyakorlás, az önérvényesítés, önrendelkezés elsajátíttatása és támogatása is. 

A tanuló önazonossága tudatos megélésének támogatása – beleértve a nemi identi-
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tás fejlődésének elősegítését is – szintén kiemelt feladat, mivel kialakulásában a 

spontaneitás lehet részleges, hiányos. 

A képességprofilban jelentkező nagy egyéni eltérések miatt individualizáltan, sze-

mélyre szabottan kell megállapítani a környezet ingergazdagságának optimumát, ami 

elég figyelemfelkeltő, és segíti a lényegi elemekre való fókuszálást. A bevéséshez a 

lényegi elemek kiemelése, a korábbi tapasztalati és ismeretanyaggal való kapcsolat 

tudatosítása, a rövid, közép- és hosszú távú ismétlések biztosítása szükséges. A 

felidézéshez releváns jelzőingereket kell biztosítani, melyek képességtől függően 

különböző típusúak lehetnek:  

 verbális (ilyenek pl. utasítások, kulcsszavak, vezényszavak, kérdések, rákér-

dezés, figyelemfelhívás, korábban használt mondókák felidézése); 

 képi (pl. fénykép, eseménykép, folyamatábra – vagy ennek egy eleme, pikto-

gramok, szócsík, korábban megoldott feladatlap); 

 együttcselekvéses (pl. direkt kézvezetés, példamutatás-utánoztatás),  

 promptok (azonnali, direkt, helyzethez kötött megsegítés, „súgás”). 

Fontos tehát rögzíteni, nyomon követni, hogy az adott tartalmat milyen körülmények 

között, milyen segédanyagokkal és egyéb tanulást támogató módszerekkel sajátítot-

ta el a tanuló, mert ezek adnak támpontot a későbbi felidézéshez, illetve e kognitív 

folyamat elősegítéséhez. Itt kiemelten nagy jelentőséget kap az az alapelv, mely sze-

rint mindig legyünk készen megadni a szükséges segítséget, ne hagyjuk elbizonyta-

lanodni, elkedvetlenedni a tanulót, de csak annyi segítséget adjunk, amennyi szük-

séges a sikeres feladatmegoldáshoz. Ehhez elengedhetetlen az elakadás pontos 

definiálása (ez a pedagógiai diagnosztika része is). Az általánosítás, tudástranszfer 

eléréséhez a rögzülést követő variációk, változatos gyakorlási, tapasztalatszerzési 

lehetőségek szükségesek. 

A jól elkülönülő, nagy kontrasztok segítenek ezek megértésében, ami megalapozza a 

kisebb, de lényeges elemek differenciált észlelését. Emellett a kis lépésekben való 

haladás is alapvető: a tanulónak egyszerre csak egy új dologra kelljen figyelnie. Ha 

ez is túl nagy kihívást jelent, meg kell győződni a megfelelő előismeretek meglétéről, 

a feladat lényegének megértéséről. Esetenként az egy lépés elemi modalitásokra 

bontása is szükséges. A gondolati műveletekhez különféle csoportosítási, halmazal-

kotási feladatok, illetve ezek változatai – mint kakukktojás felismerése, hiányzó elem 

észlelése, különbségek, ellentétek és azonosságok felismerése, párosítás, illesztés 

stb. – egyénre szabott alkalmazása javasolt. 

Belátható (és az egyén számára értelmes), motiváló és elérhető, de erőfeszítést 

igénylő, egyénre szabott célkitűzésnek kell megjelennie. 

A motiváció eszköze/közege lehet az érzelmi kötődés, a jutalmazás, de az életkor 

előrehaladtával egyre inkább törekedni kell a távlatibb, általánosabb értékek felismer-

tetésére. A rendszeres pozitív megerősítés, biztatás kiemelt jelentőségű az értelmi-

leg akadályozott tanulók motiválásában, önértékelésük fejlesztésében. A pozitív 
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megerősítésnek az eredmények elismerése mellett feltétlenül ki kell térnie a részvé-

teli hajlandóságra, a cél elérése érdekében tett erőfeszítésekre is – így tanulóink 

hosszú távon nagyobb valószínűséggel lesznek aktívak, bizakodóak a kisebb-

nagyobb kihívást jelentő feladatokban. 

Mivel a tudatosan irányított figyelemmel megmaradni a tanulási helyzetben igen nagy 

erőfeszítést jelent, számolni kell a fáradással. Ennek mértéke és megnyilvánulási 

formái egyénileg nagyon eltérőek lehetnek. A megfelelő pihenőfázisokat személyre 

szabottan kell tervezni, beiktatni (séta-levegőzés, szellemi és fizikai tevékenykedés 

váltása, relaxáló zenehallgatás, alvás, csoportmunkát felváltó egyéni feladat, elvonu-

lás lehetőségének szabályozása). 

Az értelmileg akadályozott személyek iskolai nevelő-oktató munkájában két alapvető 

irányzat, szempontrendszer kombinációja jelenik meg. Az egyik a cselekvésorientált 

oktatásszervezés. Lényege, hogy hétköznapi skillekre fókuszál, önellátást, életviteli 

ismereteket, készségeket fejleszt – ebben rejlik az előnye. Nehézséget jelent és óva-

tosságra int azonban, hogy nehezen objektivizálható, konkrét tartalma a pedagógus 

személyes belátása által befolyásolt. Ezzel szemben a fejlődésorientált megközelítés 

a Vigotszkij-féle legközelebbi fejlődési zóna elvét (az aktuális fejlettségi szint feletti 

elvárást támasztó, de – pszichés és fizikai értelemben egyaránt – biztonságos, vé-

dett környezet, amely a gyermeket próbálkozásra, kísérletezésre ösztönzi) érvénye-

síti, ami jó alapot adhat a legkülönfélébb képességprofilok esetén is a legközelebbi 

fejlesztési cél meghatározásában. Önmagában azonban nagyon elvont, életidegenné 

válhat az oktatás. Épp ezért a kettő kombinációja kívánatos. 

A játék, játékosság kiemelten fontos eszköz az értelmileg akadályozott tanulók isme-

retelsajátításában, főleg a gyakorlás, megerősítés időszakában, de kisebb korban 

szinte a teljes foglalkozásokat, tapasztalatszerzés folyamatát átjárja, meghatározza 

(v.ö. hosszabb átmenet az iskolai életbe). Fontos, hogy alkalmazása tudatosan ter-

vezett legyen nemcsak az elsajátítandó tartalmak, célkitűzések vonatkozásában, ha-

nem a tanulástól, kötelességtől való egyértelmű megkülönböztetés tekintetében is! 

Később ezek a tevékenységek, ha jól alkalmaztuk, kedvelt szabadidős elfoglaltságok 

elemeivé, alapjává válhatnak. 

A mondókák, énekek – melyeket a konkrét céltól függően gyakran mozgással, muto-

gatással kísérünk – segíthetik a bevésést és a felidézést, a koordinációs képességek 

fejlesztését, valamint sokszor kellemes hangulatot, motiváló légkört teremtenek nem-

csak a kicsik, hanem nagyobb tanítványaink körében is. Különös figyelmet kell azon-

ban fordítani ezek megfelelő, nem csupán képességhez, hanem életkorhoz is illesz-

kedő megválasztására. Képességprofiltól függetlenül kerülni kell az infantilizáló hely-

zeteket, mivel ezek negatív hatással lehetnek a szociális készségek, szerepek fejlő-

désére. 

Fontos szempont, hogy az új ismereteknek az egyes tanulók befogadóképességéhez 

igazodó, egyéni vizuális rögzítése valósuljon meg, ami a későbbiekben valódi tám-

pontot jelenthet a felidézéshez. Ide tartozik egyfelől a tananyag tartalmának és 

mennyiségének egyéni meghatározása, másfelől a tárgyi-eszközös rögzítéstől az 
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egyszerű mondatok megfogalmazásáig/leírásáig terjedő alternatívák közül a megfe-

lelő kiválasztása. 

Alapvető, hogy a szociális fejlődés tekintetében a hasonló korú tanulók azonos cso-

portba sorolása és az ezen belüli differenciálás a legmegfelelőbb eljárás. Akár integ-

rált, akár speciális oktatás esetén a kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás-mérés) 

tanítása során indokolt lehet időszakosan az aktuális képesség és tudás szerinti kis-

csoportok alkotása a hatékonyabb tudásközvetítés érdekében. Ezzel szemben a 

természettudományos és készségtárgyak tartalmai a korábban leírtak szerint jól dif-

ferenciálhatóak osztályokon belül is (részletesebben lásd még 7. „Differenciálás, 

egyéni haladási utak”, és v.ö. 4. „Az integrációról”). 

2.2. Tárgyi és személyi feltételek 

 Az osztályterem legyen barátságos, a gyermekek méretéhez, fizikai adottsá-

gaihoz megfelelően kiválasztott székekkel, padokkal! 

 Az osztályterem funkcionálisan elkülönülő részei, a berendezés logikája (pol-

cok, szekrények tartalma) legyen a gyermekek számára jól értelmezhető, 

szükség szerint felcímkézett, színkóddal ellátott stb.! 

 Álljon rendelkezésre jól körülhatárolt saját munkaterület! 

 A tanulók számától, támogatási szükségletének mértékétől függően gyógype-

dagógiai asszisztens folyamatos jelenléte szükséges. 

 Integrációban a kéttanáros modell érvényesíthető, ahol az egyik pedagógus 

gyógypedagógiai végzettségű, és/vagy a támogatási szükséglet mértékétől 

függően asszisztens jelenléte (utazó gyógypedagógus, utazó konduktor rend-

szeres konzultációjával) szükséges. 

 A tanuló kommunikációs képességeihez leginkább illeszkedő, aktivitását elő-

segítő csatornák, eszközök (alternatív és/vagy augmentatív kommunikáció – a 

beszélt nyelv elsajátításának súlyos akadályozottsága esetén használatos ki-

egészítő vagy helyettesítő módszerek, eszközök) rutinszerű használata szük-

séges a tanuló fogalomtárának folyamatos bővítésével. 

 

3. Oktatási, nevelési célok – részcélok, az elérés útjai 

3.1. A célok meghatározása 

Mint minden esetben, az értelmileg akadályozott tanulók nevelésének-oktatásának 

célja is a minél önállóbb, harmonikus életvezetésű felnőtté válás. Általánosságban ez 

az egyéni képességek, adottságok maximális feltárását, aktiválását jelenti a lehető 

legjobb adaptáció és önállóság érdekében. Ennek alapja a gyengébb és/vagy sajátos 

rajzolatú kognitív képességek, a szociális és kommunikációs adottságok fejlesztése 

a korrekció és kompenzáció elvének figyelembevételével. Alapjaiban, elveiben nincs 
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különbség a Nat-ban meghatározott főbb célkitűzésekben, de a megvalósulás mi-

kéntjét, a konkrét lehetőségeket az egyéni képességek és az ezekhez igazodó diffe-

renciálás határozza meg. 

A tanulók adottságai miatt sajátos elemeket is tartalmaz az ehhez vezető út. Tanuló-

ink várható életformája egész életen át valamilyen támogató közösségi szolgáltatás-

hoz kapcsolódik. Ahhoz, hogy ezeken a kereteken belül a lehető legönállóbb, az 

adott társadalmi berendezkedésben elfogadott normák szerinti teljes életet élhesse-

nek, több szempontot is kiemelten kell kezelnünk. Az oktatás terén a megszerzett 

tudás várható hasznosulása, praktikus előnye, valamint a minél szélesebb körű tájé-

kozódás, az azonos ismeretanyaghoz való hozzáférés joga együttesen kell, hogy 

érvényesüljön. A nevelésben egyaránt fontos szempont a társadalmi konszenzuson 

alapuló normákhoz, írott és íratlan szabályokhoz való alkalmazkodás, a társas érint-

kezésekben az együttműködő, alkalmazkodni képes személyiség tulajdonságainak 

erősítése, valamint a tanuló saját életével kapcsolatos döntéseiben való aktív részvé-

tel, az önrendelkezés, érdekérvényesítés képességének fejlesztése. 

A jellemző kognitív akadályok miatt külön kiemelt fejlesztési feladat az épp elsajátított 

ismeretek gyakorlati alkalmazása, változó feltételek közötti gyakorlása. 

A tanítás tervezése, így a megfelelő módszer, szemléltetőeszköz, fogalomhasználat 

stb. kiválasztása során egyszerre kell tekintettel lenni az egyes tanulók aktuális álla-

potára, azaz aktuális kognitív, szociális és emocionális fejlettségi szintjére, valamint a 

biológiai korára. (Részletesebben lásd 5.3 „Oktatási, nevelési alapelvek”) 

3.2. Oktatási és nevelési célok a Nat alapján, az értelmileg akadályozott tanu-

lókra vonatkozó sajátosságok és ajánlások 

 Testi és lelki egészségre nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók fizikai-

morfológiai adottságai a kóreredettől függően igen sokfélék lehetnek, ezért az 

általános – Nat-ban megfogalmazott – célkitűzéseken túl szükséges az egyedi 

adottságokra, szükségletekre és lehetőségekre is tekintettel lenni. Érvénye-

sülnie kell a korrekció és a kompenzáció elvének. Esetenként más szakembe-

rekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, konduktor, gyógytornász, 

szomatopedagógus stb., lelki egészség terén pszichológus, pszichiáter, csa-

ládgondozó, védőnő) való együttműködés, konzultáció is szükséges lehet. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése: kiemelt területe az értelmileg akadá-

lyozott tanulók nevelésének, szoros összefüggésben az önállóság fejlesztésé-

vel. Ugyanakkor adottságaiknál fogva sokan töredékesen képesek kibonta-

kozni ezen a téren. Tanulóinknál kiemelt feladat annak megtanítása, hogy is-

merje fel és tudja kifejezni saját érzelmeit, legyen tisztában saját erősségeivel 

és ismerje fel saját határait, bizonytalanságait. Ehhez igazodóan legyen képes 

segítséget kérni és elfogadni, ehhez ismerje meg környezetében a segítő 

személyek körét, az érdekképviseleti szerveket. A szükségletalapú támogatás 

rendszerében képességeihez, adottságaihoz mérten optimális módon igazod-

jon el és tudja érvényesíteni érdekeit. 
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 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre ne-

velés: a Nat által összefoglaltak konkrét helyzetekben, az értelmileg akadályo-

zott tanuló saját életterére, napi kapcsolataira jellemző módon kell, hogy meg-

jelenjenek. Kiemelt fontosságú a valószerűség, hitelesség, beláthatóság. Az 

egészséges öntudat fejlesztése mellett kiemelten fontos olyan szokásrendszer 

következetes jelenléte az iskolai nevelés során, amely interiorizálása (belső 

meggyőződéssé, élete részévé válása) a tanuló részéről elősegíti a hétköz-

napokban való eligazodást, a szükséges alkalmazkodást. 

 Médiatudatosságra nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók kommunikáci-

ós adottságai nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai tekintetben többnyi-

re elmaradnak a korosztályi sajátosságoktól. Épp ezért kiemelt jelentőségű a 

beszélt és az írott nyelv használatának és befogadásának gyakorlása, fejlesz-

tése tartalmi és formai, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Ahol 

jelentősebb akadályokba ütközik a szokásos csatornák alkalmazása, minden-

képp indokolt az augmentatív és alternatív kommunikáció lehetőségei közül az 

adott tanuló számára legmegfelelőbb kiválasztása és tanítása, így biztosítva a 

kommunikáció jelentőségének és lehetőségeinek megtapasztalását. A média-

használat ennek egyik eszköze is lehet. A médiumok, a különféle közösségi 

oldalak, információk megismertetése során kiemelten szükséges a felelősség-

teljes használatra tanítás, ezáltal az esetleges abúzusok (visszaélések, ki-

használások, bántalmazások) megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi 

akadályozottsággal gyakran együtt jár a rejtett szándékok fel nem ismerése, a 

naivitás. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció: Értelmileg akadályozott személyek eseté-

ben nem várható teljes önállóság e téren. A pedagógus fő feladata a szemé-

lyiség kibontakoztatása, a tehetséggondozás, az egyéni hajlamok, érdeklődési 

kör megismerése és a tanuló támogatása az ebben való kiteljesedésben. Az 

eredményes tanulási stratégiák, a leghatékonyabb segítségnyújtási formák 

egyénre szabottan, differenciáltan jelennek meg. Fontos, hogy az egyént érin-

tő döntésekbe mindig bevonják az értelmileg akadályozott személyt, belátható 

és érthető érveket, szempontokat mutassanak fel, megfelelve a „semmit ró-

lunk nélkülünk” alapelvnek. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Kiemelkedően fontos a közvetlen társa-

dalmi és természeti környezet megismerésének és az ezekkel való harmoni-

kus kapcsolat kialakulásának elősegítése. Az értelmileg akadályozott tanulók 

elsősorban saját élményeken keresztül, tapasztalás révén ismerkedhetnek 

nemzeti kultúránk értékeivel. A hazai – nem hazai, magyar – nem magyar ka-

tegóriákat többségük megtanulja értelmezni, és a sokszínűség, más nyelvek, 

kultúrák felfedeztetése, a kölcsönös tisztelet elemi megtapasztalása is elérhe-

tő. A nevelés egyik sarkalatos pontja az olyan szociális, kommunikációs, kog-

nitív készségek fejlesztése, amelyek megkönnyítik és teljesebbé teszik a szű-

kebb és tágabb személyes, közösségi és társadalmi környezetben való eliga-
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zodást, részvételt. Ennek módja, mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat, de 

túlnyomó többségük felnőttkorra is több-kevesebb támogatást igényel jogainak 

gyakorlásában, elemi kötelességeinek tudatosításában (pl. okiratok jelentősé-

ge), változó társas-viselkedéses helyzetek megfelelő értelmezésében és az 

ezekhez való alkalmazkodásban. 

4. Az integráció 

Az integráló oktatási modellek létjogosultságát olyan nemzetközi egyezmények, 

alapelvek támasztják alá, mint az antidiszkriminációs törekvések, a hátrányos meg-

különböztetés és kirekesztés tilalma, az egyenlő esélyek megteremtése az azonos 

végzettség megszerzésére, az egyetemes emberi jogok érvényesítése, a demokrati-

kus értékek érvényesülése. 

Elvben bármelyik értelmileg akadályozott tanuló integrálható, amennyiben egyéni 

szükségleteihez igazítva biztosítottak a tárgyi és személyi feltételek. A befogadó in-

tézménynek rendelkeznie kell a értelmileg akadályozott tanuló szükségleteihez iga-

zodó tanulási környezet kialakításához megfelelő eszközökkel, módszerekkel, eljárá-

sokkal és szakemberekkel. Nemzetközi tapasztalatok szerint az integráció különféle 

formái egyaránt eredményesek lehetnek (teljes, részleges, lokális, szociális-

szabadidős). Értelmileg akadályozott tanulók esetében az elsődleges cél a szociális 

beilleszkedés, a kölcsönös megismerés és tolerancia hétköznapivá válása. Legin-

kább a Montessori pedagógiai alapelvekre építő, az individualizált feladat- és köve-

telményállításra fókuszáló oktatásszervezési módszer válhat be. Itt különös hang-

súlyt kell fektetni a tananyagnak mind a mennyiségi, mind a minőségi adaptálására, 

egyéni teljesítményhez igazítására. Az értelmileg akadályozott tanulótól elvárt telje-

sítmény a tananyag tartalmában, mennyiségében, a számonkérés módjában egy-

aránt jelentősen eltérhet az osztály átlagos teljesítményétől. 

További szempont, hogy a tárgyi környezet kialakítása igazodjon a korábban részle-

tezett elvárásokhoz (lásd 2.1. Nevelési és oktatási alapelvek). 

Az értelmileg akadályozott tanulónak az integráló körülmények között (is) joga és 

szüksége van a habilitációs/rehabilitációs foglalkozásokra. Ez történhet egyéni fej-

lesztés formájában, vagy a tanulócsoportban, az osztálymunkába beépítve, közvet-

len támogatás formájában. Az oktatás megszervezése során nem tekinthetünk el a 

2.1 „Nevelési és oktatási alapelvek” fejezetben rögzítettektől. 

Az együttnevelés megvalósítását nagymértékben segíti a támogató szülői házzal tör-

ténő kapcsolattartás. 

Az integrált képzésben részt vevő tanuló értékelésénél elsődleges a tanuló önmagá-

hoz képest elért fejlődése. 

Teljes integráció (inklúzió) esetén a kéttanáros modell javasolt, ahol a tanulási idő 

túlnyomó részében egy tanító/tanár és egy értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakirányon diplomát szerzett gyógypedagógus (vagy oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár) is jelen van. Egy további lehetséges modell a kooperáló osz-
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tályok szervezése. Itt az osztályon belül két alcsoportot hozunk létre, melyek a tanu-

lás során időszakosan különválnak – különös tekintettel az akadémiai tudás elsajátí-

tására, ugyanakkor pl. a készségtárgyak és a természetismereti tárgyak ismereteit 

együttműködve, a projektmódszer és kiscsoportos (páros) feladatmegoldás kereté-

ben ismerik meg. Itt is alapvető a személyre szabott részfeladatok összeállítása.  

A hazai gyakorlatban gyakoribb a relatív integráció, amely során a gyermek egy, a 

saját diagnózisának leginkább megfelelő profilú speciális intézmény helyett egy 

másmilyen profilú speciális tantervű intézmény (vagy osztály) tanulója lesz. Jellem-

zően a értelmileg akadályozott tanuló az tanulásban akadályozott tanulók tanterve 

szerint haladó csoportba kerül. A szakértői bizottságok, amennyiben javasolják egy 

gyermek relatív integrációban való tanítását, többnyire a fogadó osztálytól eltérő, az-

az a értelmileg akadályozott tanuló tanterve szerinti haladást írják elő. Ennek előnye, 

hogy az érintett tanuló saját képességprofiljához igazodó tananyag- és 

elvárásrendszerrel szembesül. Határozottan hátrányos azonban, hogy így valójában 

csak téri integráció valósul meg, mivel a kerettantervek témakörei nincsenek össze-

hangolva. Így a közös tevékenykedés, a szociális kapcsolatteremtés teljesen esetle-

gessé válik. Ezért javasolható, hogy a relatív integrációban – ahogy a nemzetközi 

integráló gyakorlatban jellemző – a fogadó osztály által tanult témaköröket egyénre 

szabottan, adaptálva tanulhassa az integrált tanuló.  

A tanulmányaikat integrációban, relatív integrációban folytató tanulók nagyobb való-

színűséggel folytathatják tanulmányaikat szakiskolában. A jobb képességű tanulók 

egyes esetekben megfelelő támogatás, külön felkészítés mellett az eltérő tanterv 

szerint végzett általános iskolai tanulmányokat követően is képesek lesznek szakis-

kolai tanulmányok folytatására, ahol OKJ szerinti részszakképesítést, kivételesen 

erős motiváltság esetén szakképesítést szerezhetnek. Hangsúlyozni kell azonban, 

hogy mindezek megvalósulásához megfelelő részképességek, tanulási képesség és 

motiváltság, valamint a támogató környezet együttes megléte szükséges. Ez a ké-

sőbbi társadalmi integrációs esélyeket is jelentősen megnöveli. 

Azok, akik ezt nem tudják teljesíteni, készségfejlesztő iskolákban tanulhatnak tovább. 

5. A Nat alkalmazása a értelmileg akadályozott tanulók nevelése-oktatása során 

5.1. A értelmileg akadályozott tanulók fejlesztését átfogó területek 

A értelmileg akadályozott tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti alaptan-

tervben megfogalmazott értékekre, az iskolai képzés nevelés-oktatás közös értékeire 

épül. Alapelveiben, céljaiban illeszkedik a Nat-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, 

a kiemelt fejlesztési területekhez. 

A nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmai a Nat tanulási területeihez részben igazodva, 

de a értelmileg akadályozott tanulók sajátosságait figyelembe véve a következők: 

Anyanyelv és kommunikáció, Társadalmi környezet, Életvitel és gyakorlati ismeretek, 

Természeti környezet, Művészetek, Informatika, Testi nevelés. 
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A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, 

hogy 

a) a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél önállóbban el tudják látni; 

b) a tanulók környezetükben képesek legyenek minél önállóbban és minél széle-

sebb körben tájékozódni; 

c) fejlődjenek a tanulók szociális és kommunikációs képességei, megfelelően 

tudják azokat használni; 

d) a tanulók ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képe-

sek legyenek benne tevékenykedni, valamint azt alakítani is; 

e) a tanulók ismerjék önmagukat, értékeiket és erősségeiket, valamint határaikat. 

Mindezekben a tanulók céltudatosságra és az egyéni sajátosságaikhoz alkalmazott 

önállóságra tegyenek szert – tudjanak dönteni is. 

5.2. Kulcskompetenciák fejlesztése 

Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a 

Nat kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat 

meg. Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egysé-

gesen érvényesülniük kell. 

Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen való sike-

rességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes kom-

petenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fej-

lődnek. 

5.2.0. Alapkompetenciák 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását, a köznevelésben eltöltött 

egész idejét áthatja az alapkompetenciák fejlesztése. Abban az esetben, ha ezen 

kompetenciák valamelyike nem vagy nehezen fejleszthető a szokásosnak tekinthető 

célkitűzések mentén (pl. verbális önkifejezés, szövegértő olvasás), az egyén képes-

ségeihez igazodó korrekciós-terápiás támogatásra van szükség (pl. kiemelten sok 

közvetlen tapasztalatszerzés, augmentatív kommunikáció). Ahol a speciális módsze-

rek sem vezetnek eredményre, kompenzációt kell biztosítani (pl. alternatív kommuni-

káció, képes napirend, speciális markírozás, vagyis az egyén számára jól értelmez-

hető és követhető vizuális jelzések, piktogramok, iránymutatók, vezetőcsíkok elhe-

lyezése, felfestése a téri tájékozódáshoz – lásd még 2.1 „Nevelési és oktatási alapel-

vek”). Elengedhetetlen a korábban részletezett személyre szabott, egyéni felmérése-

ken alapuló tanulási utak meghatározása és tágabb időkeretbe helyezése. 

5.2.1. A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részle-

gesen várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként 

értelmezhető, és a fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanu-
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lók képességstruktúrájához igazodva (v.ö. önállósági szintek, differenciálás leírásá-

val). Különös figyelmet kell fordítani a motiváció kialakítására, illetve fenntartására, 

az én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek felismerésének fejlesztésére. El-

sődleges cél a szűkebb, majd tágabb környezetben való eligazodás, a közösségi 

részvétel különféle szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb életvitel kialakí-

tása. 

5.2.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfelel-

tethetők a Nat vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadá-

sához, az elemi gondolkodási műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a 

kommunikációs szándék felkeltése/fenntartása, a kommunikációs csatornák haté-

kony alkalmazása mind a megértés és információszerzés, mind az önkifejezés tekin-

tetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok alapja, a szociális készségek fejlesz-

tése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más nyelvekkel való ismerke-

dés opcionális, sok értelmileg akadályozott tanuló esetében nem megvalósítható. 

Néhányan azonban rendelkezhetnek a szükséges alapképességekkel, és általános 

adottságaikhoz képest jó nyelvelsajátítási képességük lehet. 

5.2.3. A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készség-

szintben, illetve a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A 

hamis információk kiszűrése, valamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdeké-

ben fokozottan figyelmet kell fordítani a „gyanús”, „bizonytalan” internetes tartalmak 

felismerésére, a megfelelő kapcsolati személytől való segítségkérésre, a támogatott 

döntéshozatal gyakorlására. A verbális kommunikációra képtelen tanulók esetén he-

lyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

5.2.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők az értelmileg 

akadályozott tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fej-

lesztésére, a látókör szélesítésére (v.ö. 1. A értelmileg akadályozott tanuló), az elemi 

kritikai érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell tartani / ki kell alakítani a 

környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai összefüg-

gések felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való ha-

tékony előhívása és alkalmazása. 

5.2.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az értelmileg akadályozott ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy való-

színűséggel hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog ré-

szesülni. Az egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gya-

korlása a személyes jóllétnek is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és 

belső tulajdonságok ismerete, a viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési 

készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok szabályrendszerének megismerése ki-
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emelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális önértékeléssel, pozitív énképpel ren-

delkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes önellátási-önkiszolgálási 

szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló önmaga és kör-

nyezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló érdeklődésé-

hez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítsunk, mint az 

önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb kor-

ban a szokások kialakítása van inkább előtérben, de az értelmileg akadályozott tanu-

lóknál is fontos, hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek 

kardinális kérdése, hogy a tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következ-

mények közötti összefüggéseket, tudja, hogy mit jelent a következmények vállalása, 

és felismerje, hogy mikor van szüksége segítségre a lehetséges következmények 

feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez leginkább konkrét 

élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

5.2.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompeten-

ciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú 

megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok értelmileg akadályozott 

ember számára az önkifejezés alapvető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőtt-

kori foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok esetben ez a szabadidő tartalmas 

eltöltésének egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e téren a kiemelkedően 

teljesítő tanulók tehetséggondozására. 

5.2.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a 

Nat leírásának. Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló 

különféle területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egy-

ben érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a ki-

tartás, a munkafegyelem, az adott tevékenység jelentőségének belátása, a munka-

vállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési normák gyakorlása. Ettől elválaszthatatlan, 

hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, amelyek munkavállalóként meg-

illetik. A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok célirányos megismer-

tetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz teljesítményelvárás 

és a kreativitás, az alternatív megoldások lehetőségei között. 

5.3. Egyes tanulási területeket érintő ajánlások  

5.3.1. Magyar nyelv és irodalom (Kommunikáció) 

Célok és fejlesztési feladatok: 

A tanulási terület célja, hogy megalapozza valamennyi fejlesztési terület tartalmainak 

megismerését, elsajátítását, ugyanakkor az anyanyelvi és kommunikációs képessé-

gek fejlesztése valamennyi fejlesztési terület feladata. Az anyanyelvi és kommuniká-

ciós nevelés során fejlődik a kapcsolatteremtő, a közlő és információszerző képes-
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ség, lehetővé válik a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátí-

tása. A tanulási terület hozzájárul a tiszta és helyes hangképzéshez, a beszédkész-

ség fejlesztéséhez, a beszéd általi további ismeretszerzés képességének kialakulá-

sához és megszilárdulásához, továbbá támogatja a fogalmi gondolkodást. A szóbeli 

kommunikációban nagy nehézségeket mutató tanulók a szóbeli kommunikációt ki-

egészítő, illetve helyettesítő módszerek alkalmazásával juthatnak hozzá az önkifeje-

zéshez és az ismeretszerzéshez.  

Az AAK kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy 

kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifeje-

zési módok (beszéd, írás) helyett más, alternatív megoldásokat kell keresni, ami az 

egyszerű reflexektől a nyelvi szintű alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommu-

nikáció az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs 

funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoport-

ja. Lényege, hogy a beszéd helyett a sajátos nevelési igényű tanuló nonverbális úton 

fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, gesztu-

sok, manuális rendszerek és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat 

stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek (kommunikáto-

rok) biztosítanak. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre sza-

bott, térben és időben eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek 

tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, 

segédeszközt, stratégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony 

használata megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, ér-

zelmi és szociális fejlődés lehetőségeit. 

A tanulók képességeikhez igazodóan ismerkednek az irodalmi-kulturális javakhoz 

való hozzájutás lehetőségeivel, tájékozottságot szereznek műfaji jellemzőkről, alakul 

ízlésük, illetve szabadidős lehetőségként találkoznak az irodalmi alkotások különféle 

formáival. 

A tananyag, illetve a tanítási folyamat szervezése során nagy jelentősége lesz a ko-

rábban részletezett kognitív képességeknek, részképességeknek. 

 

A tanulási terület speciális feladatai: 

 a beszéd, az olvasás és írás, illetve ezek speciális alternatíváinak kommuni-

kációs csatornaként, eszközként való felismerése (mind a közlés, mind az in-

formációszerzés, a megismerési folyamatok eszközeként), majd egyre széle-

sebb körű és egyre differenciáltabb alkalmazása; 

 az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek kialakítása és fejlesztése (téri 

orientáció, irányok tudatosítása, szerialitás, szem-kéz koordináció, finommoto-

ros precizitás analízis-szintézis folyamata); 

 a személyközi kapcsolatok megfelelő szabályozásához szükséges kommuni-

kációs szabályok elsajátítása; 
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 az egyénre szabott minél nagyobb fokú önállóság kialakítása az olvasás és 

írás területén; 

 minél önállóbb eligazodás írásos, képes anyagokban; 

 a kulturált kommunikáció minden formájának gyakorlása különböző élethely-

zetekben; 

 infokommunikációs eszközök és programok használata, pl. Piktoverb, 

Verbalio, telefon, tablet szövegíró funkciójának használata – egyéni képes-

ségprofilhoz igazodóan. 

a) Beszédfejlesztés 

 Beszédszervek tudatosítása, artikulációs gyakorlatok (súlyos hangképzési za-

varok esetén logopédus bevonása szükséges) 

 Szókincs bővítése 

 Nyelvtani szerkezetek (pl. viszonyszavak, határozós szerkezetek) közlési 

szándéknak megfelelő alkalmazása 

 Verbális kifejezőképesség akadályozottsága esetén a megfelelő alternatív 

vagy augmentatív (helyettesítő vagy kiegészítő) kommunikációs eszközök, 

módozatok megismertetése, tanítása, alkalmazása 

b) Olvasás 

 Az írott/nyomtatott szöveg információforrásként való azonosítása 

 Hang és betű megfeleltetésének tudatosítása, megerősítése minél több mó-

don, majd a leginkább bevált módszer (pl. hívókép, fonometrikai jelek) egyé-

nenként differenciáltan alkalmazása 

 Betűkből szavak alkotása, amit megelőz a szavakból hangok (majd nyomta-

tottról betű) leválasztása 

 Szavak mondatokká fűzése, majd egyszerű mondatok értelmezése. Fontos, 

hogy ezek könnyen értelmezhető, a tanulók által ismert és érdeklődésüket fel-

keltő (vagy érdeklődésükhöz igazodó) tartalmúak legyenek. Legtöbben tő-

mondatokat, esetleg egy-egy új információt tartalmazó bővített mondatokat 

lesznek képesek értelmezni. Szövegalkotáskor a könnyen érthető kommuni-

káció szabályaihoz kell igazodni. 

 A szövegértő olvasás nehezített kialakulása esetén a megelőző olvasási szin-

tek gyakorlása, egyéni képességekhez igazodó választással: 

- szituációelemzés, anticipációs (várható esemény felismerése, pl. terítés → 

étkezés) képesség, 

- tárgyi szimbólum értelmezése (pl. fakanál = tankonyhai foglalkozás), 

- képi szimbólumok (fénykép, valósághű vagy egyszerűsített ábra), 
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- piktogramok, logók értelmezése, 

- állandó feliratok, szignálszavak, globális szófelismerés (pl. WC, KIJÁRAT, 

MOZI). 

c) Írás 

Hosszú előkészítő szakasz szükséges a megfelelő grafomotoros készségek elsajátí-

tásához. 

Az olvasás tanításához szorosan kapcsolódva, eleinte előnyomtatott betűkből egy-

más mellé rendezéssel alkotunk szavakat, ezt követően kezdjük ezeket valóban leír-

ni is. 

 A legmegfelelőbb írásforma tanítása (blokk, zsinór, dőltbetűs stb.) az egyén 

számára differenciáltan 

 Az íráskészség kialakulásának akadályozottsága esetén: 

-infokommunikációs eszközhasználat, 

-képes rögzítés (pl. tartalomhoz illő kiválasztása, sorba rendezése, beragasz-

tása). 

Tanulóink többségénél az olvasva író módszer, a Meixner-módszer vagy a párhuza-

mos tanítás a legmegfelelőbb. 

Többnyire analizáló-szintetizáló módon a leghatékonyabb a tanítás, esetenként a 

globális felismerés-beazonosítás segít az olvasás jelentőségének felfedezésében. 

5.3.2. Matematika (Számolás – mérés) 

E képességterület komoly elvonatkoztatási képességet kíván, ezért értelmi akadá-

lyozottság esetén jelentős adaptációra van szükség. Különösen hangsúlyossá válik a 

kézzelfoghatóvá tehető, saját tapasztalaton alapuló, gyakorlatias, manipulációval 

összekötött tanítás. Legfőbb cél a hétköznapi életben való eligazodás segítése. 

Hosszú előkészületi szakasz szükséges. 

a) Tárgyállandóság, mennyiségállandóság kialakítása: Csoportosí-

tó/halmazalkotó tevékenykedés egy-egy megfigyelt tulajdonság alapján, egy-

egy tulajdonság biztos felismerése, változások követése, azonosságok és kü-

lönbségek felismerése. 

 A mennyiségfogalom kialakítása: globális mennyiségekkel, illetve mennyi-

ségi tulajdonságokkal (pl. sok – kevés – semmi, nagy – kicsi, vastag – vé-

kony) ismerkednek a tanulók. A mennyiségekkel való bánás, ezek értel-

mezése is hosszú gyakorlási időt igényel (játékos formában, pl. homoko-

zóban, vagy egyszerű étel közös elkészítése során: egy kanálnyi, egy po-

hárnyi, egy vödörnyi…). 
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 A számfogalom, a számosság értelmezésének kialakítása külön fejlesz-

tendő terület. Tanítványaink egy részénél ez igen nehéz, esetenként meg-

oldhatatlan.  

 Egyszerű műveletek, elsősorban az összeadás és kivonás elvégzését az 

értelmileg akadályozott tanulók egy része meg tudja tanulni. Fontos, hogy 

e téren is tisztában legyenek tudásukkal, illetve meg tudják ítélni, hogy mi-

lyen kérdésekben van szükségük külső segítségre. 

 Kiemelten fejlesztendő terület egyrészt a mennyiségek gyakorlati életben 

való jelenlétének, fontosságának tudatosítása, másrészt a nagyságrendek 

érzékeltetése, legalább hozzávetőleges értelmezése a későbbi eligazo-

dás, önállóbb életvezetés elősegítése, illetve a kihasználás, becsapás ve-

szélyének csökkentése érdekében. 

 A pénz fogalmával való megismerkedés központi feladat, egyéni képessé-

gekhez igazodóan legalább a címletek nagyságrendi megkülönböztetése, 

néhány legfontosabb árucikk árának címletekhez való kötése. 

b) E tanulási terület kiemelt feladata az időbeli tájékozódás fejlesztése, ami a 

rendszeresen (napi rutinként) ismétlődő tevékenységekhez, eseményekhez 

kötve ragadható meg leginkább. A jelenidejűségből (azaz „itt és most” helyze-

tekből) kiindulva előbb a közelmúlt eseményeinek időbeli elhelyezése, majd a 

belátható jövőbeli események anticipálása (azaz elővételezése, kikövetkezte-

tése, megjóslása) válik realizálhatóvá. Mindehhez egyszerű, áttekinthető áb-

rák, időrendi sorba helyezhető eseményképek, naptárrészek alkalmazása ja-

vasolt a megfelelő vizuális megerősítéshez. 

c) A térbeli tájékozódás fejlesztésének más tanulási területekkel összhangban 

kell megvalósulnia. Itt elsősorban az irányok, viszonyszavak közötti eligazo-

dás, a saját testhez vagy egy meghatározott tárgyhoz/ponthoz viszonyított 

helymeghatározás kap hangsúlyt. 

5.3.3. Történelem és állampolgári ismeretek 

Állampolgári ismeretek 

Legfőbb célkitűzések az értelmileg akadályozott tanulók körében: 

A tanulónak legyenek elemi ismeretei a társadalmi normákról, kötelességekről, a kü-

lönböző személyi okmányok jelentőségéről! Ismerkedjen különféle szolgáltatásokkal, 

azok elérhetőségével! Mindez valós helyzetekhez kötötten, tanulmányi sétákkal, lá-

togatásokkal, valósághű szemléltetéssel vihető közel tanítványainkhoz. 

Fontos cél a társadalmi szerepek, a nemi szerepek, az önazonosság fejlesztése. 

A tantárgy adjon támpontokat a tanuló saját lehetőségeinek, szerepeinek, személy-

közi kapcsolatainak alakításához! 

Készítse fel a tanulót a különféle személyközi kapcsolatok helyes értelmezésére, le-

gyen megfelelő eszközkészlete ezek kulturált kezdeményezésére (a hivatalos kap-
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csolattól az intim kapcsolatokig, a párkapcsolatok megéléséig egyéni igény és szük-

séglet szerint), valamint a helyes-helytelen kapcsolatfelvételek közötti különbségté-

telre, jó és rossz szándékú kezdeményezések felismerésére, illetve bizonytalanság 

esetén a támogatott döntéshozatalhoz segítség kérésére! Különös körültekintést igé-

nyel a nemi önazonosság alakítása, támogatása már kisgyermekkortól, a szexuális 

késztetések legitimációja, egyben társadalmilag elfogadott, diszkrét kezelésének tá-

mogatása. 

Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a korosztályhoz illő, szokásosnak tekinthető 

viselkedésformák elsajátítására. Ehhez hatékonyan járul hozzá a (többségi) korosz-

tályi csoportokkal való kapcsolatok, ezek révén megfelelő utánzási minták biztosítá-

sa. 

A más kultúrákkal, népcsoportokkal, a tanulóétól eltérő szokásokkal, értékekkel való 

ismerkedés a sokféleség tolerálását, ezen keresztül saját „másságának” elfogadását 

segíti elő. 

Az értelmileg akadályozott tanuló én-identitásának, önmagának a társadalom része-

ként való értelmezésének kibontakoztatásához feltétlenül törekedni kell a szülői ház-

zal, illetve más elsődleges kapcsolati személyekkel való együttműködésre. 

A történelmi ismeretek biztosítása ünnepekhez kötötten, egy-egy példakép megisme-

résén keresztül valósul meg. A letűnt korok kulturális öröksége a tárgyi emlékek ré-

vén, legendák, történetek, elbeszélések megismerésével ragadható meg. A törté-

nelmi időszemlélet kialakulása csak hozzávetőlegesen valósul meg, és csak felsőbb 

osztályokban. 

5.3.4. Természettudomány és földrajz (környezet- és egészségvédelem) 

E tartalmak integrált módon, a környezetismeret tárgy keretében jelennek meg. 

A tanulási terület célja, hogy a tanulókban alakuljon ki az igény a természet- és kör-

nyezetvédelemre, a környezettudatos magatartásra. Képességeikhez mérten ismer-

jék meg saját testük jellemzőit, működését, az egészség-betegség, egészségmegőr-

zés, egészséges életmód alapjait, valamint a nemi identitás természettudományos 

vonatkozásait, illetve ezek hétköznapi megnyilvánulásait (elemi biológiai ismeretek). 

A tényanyag megismerésén túl nagy hangsúlyt kell fektetni a felelősségteljes döntés, 

a tudatosság kialakítására is. A tanulók szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat az 

élő és élettelen környezet (biológiai rendszertani alapfogalmak, földrajzi/földtani alap-

fogalmak bevezetése képességekhez mérten), természeti jelenségek szabályszerű-

ségeiről, összefüggéseiről (éghajlati/ időjárási és fizikai törvényszerűségek, egy-egy 

kémiai jelenség hétköznapi megtapasztalása)! Tapasztalják meg az ember és termé-

szeti környezet (földrajzi, éghajlati adottságok), valamint az épített környezet (falusi, 

városi életmód) kölcsönhatásait. 

Elsődleges ismeretforrás a tapasztalatszerzés, a valós helyzetekben való megfigye-

lés, gyakorlás, többek között tankertekben, tanulmányi séták, kirándulások alkalmá-

val. Kiemelten fontos, hogy az elsajátítandó elvi alapok tükröződjenek a hétköznap-
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okban (pl. ha azt tanítjuk, hogy minden étkezés után fogat kell mosni, akkor biztosít-

suk ennek lehetőségét, és következetesen tartsuk be az iskolában). 

A saját tapasztalási lehetőségeken túlmutató, távoli tájak jellemzői (földrajzi, állat- és 

növénytani szempontokból egyaránt) némely tanítványunk számára nehezen megra-

gadhatók, de sokszor építhetünk – megfelelő képi szemléltetés, filmek megtekintése 

mellett – a kuriózum jellegre, az egzotikum figyelemfelkeltő hatására. 

5.3.5. Művészetek (ábrázolás –alakítás) 

A tanulási terület célja, hogy hozzájáruljon a harmonikus személyiség fejlesztéséhez, 

a félénkség, a szorongás, a gátlás leküzdéséhez. 

Az értelmileg akadályozott tanulók körében a Művészetek tanulási terület az önmeg-

valósítás, az egyéni adottságok, tehetség kibontakoztatásának lehetséges eszköze. 

Kiemelt cél az értelmileg akadályozott tanulók személyiségének gazdagítása, az esz-

tétikai érzék, a szép iránti fogékonyság, az érzelmi gazdagság fejlesztése. Különö-

sen fontos lehetőség az alkotás, létrehozás örömének megélésére, a szociális kap-

csolatok mélyítésére, a kreativitás, kísérletező kedv felkeltésére, fenntartására, a 

döntési képesség fejlesztésére. Itt adódik leginkább lehetőség szubjektív vélemény, 

egyéni ízlés kialakítására, választási lehetőségek, alternatívák kipróbálására. Ehhez 

speciális támogatásra van szükség, amely megvalósulhat mintaadással, figyelemfel-

hívással, célzottan variációk, módosítások beépítésével. Különféle művészek alkotá-

sainak, művészeti stílusoknak a bemutatása, véleményezése szintén inspirálóan 

hathat. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani, valamint elnyújtott tanulási-tapasztalatszerzési időt 

kell biztosítani a különféle technikák, fogások, anyagok, eszközök felhasználásának, 

alkalmazásának elsajátítására. A közvetlen mintaadás, az utánzási lehetőségek nagy 

szerepet játszanak ebben. 

Vizuális kultúra (Ábrázolás-alakítás) 

Külön tudatosítani kell a térbeli és a síkbeli alkotótevékenységek mibenlétét. Kiemelt 

jelentősége van a szem-kéz koordinációnak, mely az alkotótevékenységgel kölcsö-

nösen hat egymásra (a próbálkozások javítják a koordinációt, és a jobb koordináció 

sikeresebb tevékenykedést eredményez), valamint a grafomotoros készségek fej-

lesztésének. 

Ének-zene 

Cél a zenei önkifejezés elősegítése, a zenei sokszínűség megtapasztalása, a zenei 

ízlésformálás, a tudatos zenehallgatás, zeneválasztás – ízléshez és alkalomhoz il-

leszkedően. Fontos szempont az érzelmi telítettség, felszabadultság megélése, az 

érzelmek kifejezése, megjelenítése a zenében. Értelmileg akadályozott tanulók köré-

ben a gyakori mozgáskoordinációs éretlenség miatt fontos a ritmusfejlesztés; az 

ének és a mondóka gyakran a motiváció eszköze. További eszköz ehhez a hangsze-

rek irányított/céltudatos megszólaltatása. Az elnyújtott tanulási idő miatt különös 

gondot kell fordítani arra, hogy a kiválasztott zenei anyag vagy mondóka illeszkedjen 
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a korosztályi elvárásokhoz. A zenélés alapjaival való ismerkedés lehetőséget teremt 

a tehetség felismerésére, kibontakoztatására. Magasabb szintű tehetséggondozás-

ban leginkább a speciálisan e populáció adottságaihoz igazodó színeskotta módszer 

alkalmazása javasolt. A tipikusan fejlődő kortársakkal való közös zenélés a szociális 

integráció kiváló terepe. 

Dráma és színház (Dráma és tánc) 

Cél: az önkifejezés elősegítése, az érzelmek, személyközi viszonyok, kapcsolatok 

megélése, megértése. Ugyancsak lényeges a mozgáshoz kötött tanulás, mozgáskul-

túra fejlesztése, csakúgy, mint a téri-vizuális észlelés, alkalmazkodás és kezdemé-

nyezés megélése. A dramatikus játékok segítségével elősegíthető a közösségi él-

mény és önismeret megtapasztalása. Egyes irodalmi alkotások megjelenítése a több 

tapasztalati modalitás összekötése révén elősegíti a jobb megértést. 

5.3.6. Technológia 

Digitális kultúra 

A tantárgy célja megismertetni az értelmileg akadályozott tanulóval a személyi szá-

mítógép és más infokommunikációs eszközök, irodai eszközök gyakorlati alkalmaz-

hatóságát a munkavégzés során és a hétköznapi életben (tanulásban, információ-

szerzésben, közösségi oldalakon való tájékozódásban, kommunikációban, szociális 

kapcsolatok fenntartásában, a játékban és a szabadidő eltöltésében). Fontos, hogy 

személyre szabottan, az egyéni belátási képességekhez igazodóan segítsük a minél 

szélesebb körű és minél önállóbb felhasználást. Mindehhez külön hangsúlyt kell fek-

tetni a különféle eszközök funkciójának alapszintű megismertetésére, valamint a fele-

lősségtudat fejlesztésére (elemi adatvédelmi ismeretek, információforrás megbízha-

tóságának kontrollja [segítséggel]). E területen a hatékony nevelő-oktató munkához 

kiemelt jelentőségű a családokkal való együttműködés, a tartalmi és időbeli lehető-

ségek és korlátok egyeztetése. Az IKT-eszközök használatában tanulóink általában 

nagyon motiváltak. 

Kiemelten fontos, hogy az itt szerezhető és begyakorolható ismereteket hozzáigazít-

suk az egyéb tantárgyak oktatásában használatos eszközök megfelelő használatá-

hoz, az egyes tanulók kommunikációját segítő alternatív és augmentatív módszerek-

hez. 

Technika és tervezés  

A technika és tervezés terén nagy szerepe van a gondolkodási funkcióknak és a kre-

ativitásnak. Értelmileg akadályozott tanulóknál ez a konkrét döntési helyzetek, vá-

lasztási lehetőségek biztosításával, illetve a kreativitás nem kognitív szegmenseinek 

előtérbe helyezésével támogatható. Tanulóink az önkiszolgálás, illetve az életvitel és 

gyakorlati ismeretek tárgyak keretében dolgozzák fel a saját életvezetésükkel, köz-

vetlen és tágabb környezetük alakításával, személyközi kapcsolatokkal, munkavég-

zéssel összefüggő (politechnikai), egyéni képességekhez igazodó alapvető ismere-

teket. Módszertanilag legmegfelelőbb lehetőségek a konkrét gyakorlatok, a hétköz-
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napi feladatok, a valós szituációkban való cselekvések, illetve a kivitelezéshez szük-

séges alapképességek fejlesztése, az összefüggések megtapasztalása, a lehetősé-

gek és szükséges teendők felismerésének támogatása, ehhez megoldási stratégiák 

kialakítása. Számos témához jól alkalmazhatók a szerepjáték, bábjáték különféle 

alternatívái. Ezen a területen különösen hangsúlyos az önállóságra nevelés, ezért a 

folyamatábrák, az egyéb vizuális és/vagy akusztikus támogató eszközök használata, 

egyéni szükségletekhez igazodó alkalmazása elengedhetetlen (pl. könnyen érthető 

instrukciók meghallgatása infokommunikációs eszközökön, video-modellálás). Az 

olyan alapkészségek kialakítása is a nevelő-oktató munka részét képezi, mint a saját 

test észlelése, funkcióinak tudatosítása. 

5.3.7. Testnevelés és egészségfejlesztés 

A személyes jóllét megéléséhez, feltételeinek kialakításához, a fenntartásában való 

aktív közreműködéshez különböző tantárgyak tartalmainak egymásra épülő, egymást 

kiegészítő és megerősítő megjelenése szükséges és jellemző az értelmileg akadá-

lyozott tanulók képzés nevelés-oktatásában. Ezek elsősorban a játékra nevelés, ön-

kiszolgálás, technika, életvitel és gyakorlat, környezetismeret, állampolgári ismere-

tek. 

A szorosabb értelemben vett testnevelés általános célkitűzései (kondíciós és koordi-

nációs képességek fejlesztése, személyiségfejlesztés, betegségmegelőzés) mellett a 

mozgásnevelés, majd a testnevelés tárgyakhoz számos speciális feladat kapcsoló-

dik. 

a) A mozgásnevelés és a testnevelés speciális feladatai az értelmileg akadályo-

zott tanulók esetében: 

A tanulókkal való foglalkozást számos esetben a mozgásöröm megélésének 

kialakításával, felfedeztetésével kell kezdenünk. E hiányosság hátterében 

meghúzódhat a lehetőség felismerésének, az adekvát válaszreakció önszer-

vezésének nehezítettsége, de lehet szorongás egy nagyobb tér észlelésének 

bizonytalansága vagy egy viszonylag ismeretlen helyzet miatt. A megfelelő 

módszer megválasztásához mindenképp szükséges a konkrét tanuló viselke-

désének elemzése. 

 Testtudatosság, testsémafejlesztés, ezen keresztül az én-kép, én-

tudatosság fejlesztése. 

 Alapmozgások begyakorlása, automatizálása az elhúzódó pszichomotoros 

fejlődés egyéni ütemének figyelembevételével. 

 A mozgáskoordináció, a térészlelés és a téri tájékozódás fejlesztése a ta-

nuló számára, saját maga, majd a tágabb téri környezet viszonylatában. 

Kiemelt feladat a gördülékeny, ritmusos mozgáskivitelezés begyakorlása, 

mivel az általános idegrendszeri éretlenség következtében a legtöbb tanu-

ló kihívásokkal küzd e téren. 
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 Kórképekhez kötött morfológiai adottságok (izomzat, kötőszövet, csont-

rendszer) korrekciója, kompenzációja (egyes esetekben társszakmákkal 

együttműködésben). 

 A motivációhoz sok játékos elem, mondókák, énekek bevonása ajánlott. 

Különösen nagy figyelmet kell fordítani a baleset-megelőzésre (különös 

tekintettel a helyzetfelismerés és a térészlelés zavaraira), az egyes kórké-

pekhez kapcsolódó lehetséges kontraindikációk (ellenjavallatok, jelen 

esetben fokozott sérülésveszély, egészségügyi kockázat miatt) figyelem-

bevételére. 

b) Játékra nevelés: a értelmileg akadályozott tanulók speciális szükségleteihez 

igazodó speciális tantárgy. E téren a felfedezés, spontán kezdeményezés, ki-

bontakozás és spontán fejlődés jelentősen akadályozott az ép társakra jellem-

ző fejlődési úthoz képest. Speciális feladataink közé tartozik az egyes játékfaj-

ták elsajátíttatása, a játékeszközök használatának megismertetése, a kezde-

ményezőkészség, a választási és döntési képesség fejlesztése és lehetőség-

ként való megélése, a kreativitás és az egyéni vágyak kibontakoztatása. Ide 

sorolható továbbá a játékélmény megélése, szabadidős lehetőségként való 

alkalmazása, elkülönítése feladathelyzettől, más kötelességektől, valamint a 

társas jelleg megélése, szintjének szabad megválasztása, az életkorhoz il-

leszkedő lehetőségek megismerése, megtapasztalása. 

6. Készségfejlesztő szakasz, 9–12. évfolyam 

Ebben a szakaszban jelentős hangsúlyt kap a felnőttéletre való felkészülés. Ehhez 

mind a gyakorlati ismeretek (a tanuló képességeihez mérten önálló életvezetés), 

mind a szociális készségek (viselkedésformák, tegezés-magázás) korosztályhoz iga-

zodó fejlesztése szükséges. A kialakult szokásrendszer, szabálykövetés csak olyan 

szinten marad a nevelés fókuszában, hogy a tanuló ne legyen ártó (önmagára vagy 

másokra nézve), ne akadályozza a társadalmi részvételt. Egyebekben az önrendel-

kezés, önérvényesítés, egyéni életútkeresés támogatása kerül a középpontba. Eh-

hez továbbra is szervesen kapcsolódik a társas-szociális, az együttműködési kész-

ségek fejlesztése. 

A készségfejlesztő iskolák 9–10. évfolyamain elsősorban az eddig tanultak megerő-

sítése, rendszerezése, az egyéni érdeklődési kör és egyéni képességek, adottságok, 

erősségek tudatosítása, az ehhez igazodó pályaorientáció a meghatározó. Ennek 

keretében a tanulók megismerkednek különféle munkafolyamatokkal, háztartási is-

meretekkel. 

A 11–12. évfolyamokon a választott tevékenység alaposabb megismerése, begya-

korlása zajlik. A gyakorlati fogások, technikák elsajátítása elsődleges, de az elemi 

háttérismeretek, az elemi szintű szakmai kultúra elsajátítása is célként szolgál (pl. 

szövéshez színismeret, mintatervezés, ismerkedés különféle alapanyagokkal). A ta-

nulók ismerkednek a munkavállalói szerepkörrel, a felnőtt-léttel, az önálló életveze-

téssel. A 12. osztály elvégzését követően gyakorlati vizsgát tehetnek, melyről tanú-
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sítványt kapnak. Ennek minősítése vagy „a képzési követelményeket sikeresen telje-

sítette” vagy „a képzésben részt vett” megjelöléssel történik. 

7. Differenciálás, egyéni tanulási utak 

Az általános alapelvek egységes érvényesítése mellett a sikeres tanulás-tanítás fo-

lyamatához elengedhetetlen a személyre szabott, individualizált tervezés. A tanulási 

képességet, aktivitást, hatékonyságot leginkább jellemzően az alábbi tulajdonságok 

befolyásolhatják. Ezek figyelembevételével tervezhető a differenciálás, az egyéni 

tanulásszervezés. 

 Az érzékszervi ingerfeldolgozás, a megfelelő szelekció nehezítettsége. 

 Figyelem szándékos fókuszálásának, irányításának és fenntartásának nehéz-

sége. 

 Vizuomotoros koordinációs nehézségek (a látott információ feldolgozása, 

megfelelő mozgásos válaszreakció adása, pl. menet közben kikerülöm vagy 

átlépem a tócsát anélkül, hogy a mozgásom megakadna vagy az egyensú-

lyom elveszíteném), egyéb (inger-reakció) koordinációs nehézségek (gyors, 

zökkenőmentes reakció hallott, látott, érzékelt – pl. fájdalom, hő, nyomás – 

dolgokra, eseményekre). 

 Térészlelési és orientációs zavarok saját magához viszonyítva és a tágabb 

térben. 

 Időbeli tájékozódás nehézségei. 

 Analízis, szintézis, szerialitás műveletek bizonytalansága. 

 Kauzális logikai kapcsolatok felismerésének nehézsége. 

 Lényeges-lényegtelen információk szelektálása különféle elvonatkoztatási 

szinteken. 

 Az új ismeret bevésésének és a korábbi ismeretekhez való megfelelő asszoci-

ációs kapcsolódás kialakításának nehezítettsége. 

 A tanultak általánosításának, változó körülmények közötti felidézésének, al-

kalmazásának nehezítettsége. 

 Fáradás. 

 Passzivitásra való hajlam, kudarckerülő magatartás. 

 Félelmek, túlzott visszahúzódás és impulzivitás. 

 Naivitás, kritikai érzék hiányossága. 

 Kommunikációs készségek eltérései. 

Az eltérő kognitív képességek miatt a tudástartalmak befogadása mennyiségi és mi-

nőségi téren is eltérő lehet. Ennek megfelelően a fentiek felmérése és a hozzájuk 
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való alkalmazkodás mellett a következő tényezők figyelembevétele biztosíthatja a 

megfelelő differenciálást: 

 a személyre szabott tartalom, 

 ennek mennyisége, 

 a szemléltetés, tapasztalatszerzés mikéntje, 

 a felidézést leghatékonyabban támogató vizuális rögzítés, 

 a tanulási tempó, 

 az ismétlések mennyisége és gyakorisága, 

 a feladatvégzés önállósági szintjének meghatározása. 

(V.ö. még a 2.1. „Nevelési és oktatási alapelvek”-kel is!) 

A differenciálás egy további szempontja a feladatvégzéshez nyújtandó segítség mér-

téke és fajtája.  

Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyi-

séget is kibontakoztató nevelés biztosíthat, amely arra törekszik, hogy a tanulók ké-

pességeik maximumát érjék el. 

A nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók meglévő képességeire, pozitív tulajdonsá-

gaira és érzelmi kötődéseik gazdagságára. Ezek folyamatos fejlesztése, aktivizálása 

valamennyi nevelési helyzetben az alábbiak figyelembevételével történik: 

a) Az ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás során vezetésre, segítségre, 

irányításra van szükség. 

b) A tanulók fogékonyabbak a közvetlenül észlelt tapasztalati és tevékenységek-

hez kötött közlések/ismeretek befogadására, ezért a fejlesztés eredménye-

sebb szemléletes képi rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel. 

c) Az ismeretszerzés tervezésénél számolni kell a tanulók rövid idejű odafordulá-

sával és tevékenységi kedvével, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális 

tanulás nehezítettségével, az alacsony motiváltsággal. 

d) A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való 

kötődés, a bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés ide-

jének növelését, a fokozott mennyiségű és eltérő helyzetekben végzett gya-

korlást. 

e) A fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem előtt kell tartani a szociális ké-

pességek területén jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés képes-

ségének zavara, a kooperatív készségek és az önfegyelem, saját vágyak kés-

leltetésének hiánya, a kommunikációs zavarok, a naivitás) korrekcióját. 

f) A fejlesztést nehezítő külső tényezők (hospitalizáció, nem elfogadó szülői ma-

gatartás, a diszharmonikus személyiségfejlődés következményeként fellépő 
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magatartászavar stb.) esetén különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni meg-

segítésre. 

g) Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. 

érzékszervek működési zavarai, mozgászavar, epilepszia, autisztikus maga-

tartás) befolyásolják az egész személyiség fejlődését. 

h) A felnőttkori élet – egyénileg különböző – behatárolt lehetőségei. 

A nagymértékű egyéni különbségek miatt a tanulócsoportok összetétele rendkívül 

heterogén lehet. Ez a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programok, 

pedagógiai többletszolgáltatások (habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, gyógytor-

na, gyógytestnevelés, logopédia, különféle terápiák) biztosítását teszi szükségessé. 

A pedagógiai folyamat során tág teret kap a hátrányok leküzdése, az erősségek ki-

bontakoztatása, az egyéni bánásmód. 

8. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja, hogy az iskolai 

fejlesztés során jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és 

pszichés hátrányokat, elősegítse a szociális érést. Az egyéni fejlesztéshez szüksé-

ges tartalmak, eszközök, módszerek megtalálásának, az egyéni fejlesztési program 

kidolgozásának alapjául a szakértői bizottság véleményében foglalt javaslatok, vala-

mint a rendszeres gyógypedagógiai diagnózis, az értékelések eredményei szolgál-

nak. 

A rehabilitációs célú foglalkozások célja – a meglévő képességelőnyökre építve – az 

eredményes személyiségfejlesztés, a képességek, készségek terápiás fejlesztése. 

Kiemelten: 

 az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros 

ügyesség, tájékozódás, gondolkodás, vizuomotoros koordináció fejlesztése; 

 a szociális és kommunikációs tevékenységek segítése; 

 a művészeti foglalkozások során a dráma, a zene, a tánc, az ábrázolás sze-

mélyiségfejlesztő hatásának érvényesítése; 

 a mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

A konkrét célkitűzések meghatározása során a főbb szempontok a tanuló képesség-

profiljában látható erősségek (ezekre építünk, ezek jelentik a „húzóerőt”) és a legin-

kább fejlesztésre szoruló területek (a lemaradást igyekszünk csökkenteni vagy kom-

penzálni). Nem hagyhatók figyelmen kívül a legközelebbi kapcsolati személyek (a 

család vagy gyám) elvárásai, kívánságai, valamint a tanuló személyes érdeklődési 

köre, motivációi sem. E téren partneri egyeztetésre, megbeszélésre lehet szükség. 

A hátrányok csökkentésén, kompenzálásán túl fontos szerepet kap a tehetséggon-

dozás, az egyéni adottságok megerősítése, a valós erőfeszítésen, egyéni teljesítmé-

nyen alapuló sikerélmény biztosítása is. 
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9. Értékelés 

Az adott tanulócsoport sajátosságaiból, a nagy egyéni eltérésekből adódóan egy kül-

ső elvárásrendszerhez igazodó értékelés irreleváns. Bemeneti, diagnosztikus méré-

sekhez az egyes fejlődés-lélektani skálák, valamint az egyes részképességeket fel-

mérő eszközök (pl. Kommunikációs mátrix, Pedagógiai Analízis és Curriculum, Hei-

delbergi Kompetencia Invertár), továbbá az egyéni megfigyelések (szempontrend-

szerét lásd lentebb) adnak támpontot. A fejlődést, illetve az elért eredményekkel való 

elégedettséget is individualizált módon kell értelmezni, hiszen a várható előmenetel 

erősen függ a kóroki tényezőktől is (többek között a regresszív folyamatok lassítása 

is lehet sikercél, pl. Rett-szindróma esetén). Mindezek miatt mindenképp szükséges 

a szöveges értékelés. Az iskolai előmenetel értékelésében szempontok: 

a) az adott témakörhöz/elvárásokhoz tartozó ismeret/tevékenység mennyiségé-

nek bővülése; 

b) az adott ismeret/tevékenység alkalmazásának milyensége: 

1. milyen önállósággal, 

2. mennyire szituációhoz kötött, mennyire jelenik meg általánosítás 

I. mennyire köti korábbi / más ismeretekhez, 

II. összefüggések (pl. ok-okozati, mennyiségi stb.) felismerése, beágyazó-

dása. 

Az általános, főleg a bemeneti-diagnosztikus, valamint a szummatív szöveges érté-

kelés átfogó szempontrendszere a következő (az aktuális állapot mellett az előző 

átfogó értékeléshez képest megfigyelt változások dokumentálásával): 

Megjelenés: Általános (ápoltság, öltözet – korához illeszkedő?; éberség – pl. kialvat-

lanság jelei?). 

Szomatikus (testi, fizikai) jellemzők (pl. alulfejlett, jól táplált, életkorának megfelelően 

fejlett, szindróma-specifikus vagy egyedi sajátosságok) 

Magatartás, viselkedés 

Önismeret, testséma 

Szociabilitás, társas kapcsolatok 

Nagymozgás 

Finommozgás, grafomotoros készség 

Érzékszervek (épsége, segédeszköz, ingerfeldolgozás minősége) 

Értelem (pl. figyelem, figyelemterelhetőség és szándékosság, időtartama, emlékezet, 

feladathelyzet, feladattartás és feladatértés, ok-okozat /gondolkodás – v.ö. Piaget 

elméletével) 

Értelem (pl. figyelem, ~terelhetőség és szándékosság, időtartama, emlékezet, fel-

adathelyzet, ~tartás és ~értés, ok-okozat /gondolkodás – v.ö. Piaget elméletével) 
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Önkiszolgálás, önállóság 

Általános tájékozottság 

Időbeli tájékozódás 

Térbeli tájékozódás 

Játékszint, játszóképesség spontán és irányított helyzetben 

Kommunikáció (helyzetfelismerés, beszédértés, kifejezőkészség) 

Írott- és vizuális kommunikáció szintje 

Alternatív csatornák, módszerek alkalmazása 

Infokommunikációs készségek 

Szám- és mennyiségfogalom 

Pénzismeret 

Rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy az értelmileg akadályozott tanuló pillanatnyi 

teljesítményét jelentősen befolyásolhatják a különféle külső és belső tényezők. Épp 

ezért az egyszeri „felmérés” nem feltétlenül felel meg a tanuló valós képességprofil-

jának. Szükség van tehát rendszeres visszamérésekre, folyamatdiagnosztikára, ta-

nári megfigyelésekre, valamint szülői visszajelzésekre, amelyek során a várt és az 

észlelt eredmények elemzését követően szükség szerint módosítható a tanulási cél. 

Különösen az együttműködés kezdeti szakaszában a hathetes időintervallum java-

solt. A tanulókról félévenként összegző értékelés, jellemzés készül. 

10. Állapotmegismerés, szakértői vélemény 

Az értelmileg akadályozott tanulók többsége már koragyermekkortól rendelkezik 

szakértői véleményekkel, különféle vizsgálati eredményekkel. Ezek egybevetett, 

elemző megismerése adhat támpontokat a gyermek előmeneteléről, erősségeiről és 

különösen nagy figyelmet igénylő, nehezebben fejlődő képességeiről. Ugyanakkor 

nem hanyagolható el a személyes megismerés, a megfigyelések, a gyógypedagógiai 

folyamatdiagnosztikai eredményekkel való kiegészítés, mivel sok külső és belső té-

nyező befolyásolhatja a szakértői vizsgálaton nyújtott teljesítményt (legjellemzőbben 

az adaptációs képességek, így az ismeretlen helyzethez való alkalmazkodás, értel-

mezés nehézségei). A szülői megfigyelések, beszámolók szintén fontos kiegészítő 

információkat jelenthetnek. 

11. A halmozottan sérült értelmileg akadályozott tanulók oktatása 

A képzés során, a nevelési program készítésénél az iskolának a társuló fogyatékos-

ság által megkívánt fejlesztési szükségleteket, rehabilitációs (képességet „helyreállí-

tó”, „visszaállító”), habilitációs (képességet „kialakító”, „felállítandó”) célokat és fel-

adatokat is meg kell jelenítenie. 

Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és 

megerősítése, az értékelés differenciált formában történik. 
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Az egyéni fejlesztési tervekben szükséges megállapítani a társuló fogyatékosságokra 

irányuló fejlesztési célokat, a társuló fogyatékosságok korrekciójának és kompenzá-

ciójának tervét, módszereit, esetenként a várható egyéni fejlődés eredményét (telje-

sítményelvárásokat), valamint meg kell határozni azt az időintervallumot, amikor a 

tanuló újbóli felmérése megtörténik, és a kapott eredmények tükrében módosítani 

szükséges a fejlesztési feladatokat. 

A képzés nevelés-oktatás során alkalmazni kell minden olyan segédeszközt, amelyet 

a tanuló használni képes, figyelemmel kell lenni a gyógyászati segédeszközök hasz-

nálatának és a higiéniai szabályok betartásának megtanítására, az igénybevétel fo-

lyamatosságára, a balesetvédelemre, a tanuló állapotára vonatkozó 

kontraindikációkra és a biztonságra. 

A társuló fogyatékosság és/vagy betegség jellegétől függően a tárgyi és személyi 

feltételek adaptálása szükséges. Meghatározó szempontok a tanulást segítő speciá-

lis szemléltetőeszközök (pl. látássérülés esetén nagyított, kontrasztos képek, dom-

bornyomások), a feladat-végrehajtást megkönnyítő segédletek (pl. mozgássérülés 

esetén speciális ceruza) vagy alternatív megoldások (pl. mozgássérülés esetén fej-

pálca), illetve a környezet megfelelő kialakítása (pl. hallássérülés esetén a tanuló a 

fényforrásnak háttal, a pedagógus jól láthatóan szemben és szemből megvilágítva, 

az ablakkal szemben helyezkedik el). Különösen a viselkedésszabályozás jelentős 

nehézségei esetén állandó személyi asszisztencia, elvonulási lehetőség biztosítása, 

biztonságos tárgyi környezet speciális kialakítása (pl. önsértés lehetőségének mini-

malizálása) indokolt. 

A halmozott fogyatékosság esetén alkalmazandó, gyakran speciálisan összetett tá-

mogatás rendszerének megállapításában a szakértői bizottságokkal való kooperáció, 

szakmai egyeztetés lehet indokolt. 

Mindezek megfelelő szakmai bevezetéséhez a másodlagos vagy társuló fogyatékos-

ságoknak megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus köz-

reműködése (pl. utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével) 

szükséges. 

F, A beszédfogyatékos tanuló 

A törvényi szabályozás dokumentumaiban szereplő beszédfogyatékosság sajátos 

nevelési igény (a továbbiakban: SNI) kategória elnevezés az érintett populációba 

tartozó gyermekek körének csak egy részét nevezi meg explicit módon. A jelenlegi 

elnevezés a beszédzavart hangsúlyozza, miközben a szintén e kategóriába tartozó 

nyelvi zavarok a társadalmi részvétel szempontjából általában nagyobb hátrányt je-

lentenek. A magyar és nemzetközi szakirodalmi konszenzus alapján: Beszédfogya-

tékosok csoportjába tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv recept-

ív folyamatainak (beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) vagy expresszív 

folyamatainak (beszéd és nyelvi kifejezés, produkció) szerveződésében súlyos fejlő-

dési eredetű vagy szerzett zavart mutat. Ez a zavar különböző klinikai képekben je-

lenik meg, és életkor szerint is eltérő jelleget mutathat. A verbális kommunikáció sú-
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lyos zavara, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus alakulása, jelentős elté-

rése miatt az ilyen tanuló a társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott. A 

beszédfejlődési zavar jellegétől függően társulhat hozzá specifikus tanulási zavar is 

(pl. rezonanciazavarok, beszédmozgászavarok). 

A beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikus kategóriái az iskolába lépéskor és az is-

koláskorban jellemzően az alábbiak: 

1.1. Beszédzavarok 

 Hangképzési zavarok 

 Rezonanciazavarok (hipernazalitás, hiponazalitás) 

 Beszédfolyamatossági zavarok (dadogás, hadarás) 

 Artikulációs zavarok (beszédhanghibák) 

 Beszédmozgászavarok (verbális diszpraxia) 

 A súlyos beszédzavart mutató tanulók kapnak lehetőséget SNI - ellátásra. Ez bizto-

sítható különnevelést vagy inkluzív nevelést megvalósító intézményben is.  

1.2. Auditív feldolgozási zavarok 

Az érintett tanulók a hallható jelek feldolgozásában mutatnak súlyos zavarokat, ez 

jellemzően a beszédfeldolgozásban, így a beszédértésben is komoly gondot okoz.  

1.3. Nyelvi zavarok 

A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók mindannyian küzdenek a nyelvi kifejezőkés-

zség különböző nyelvi szinteken megjelenő zavarával (expresszív nyelvi zavarok). 

Ez a beszéd- és nyelvi kifejezészavar érintheti a nyelv hangrendszerét, a beszéd-

hangejtést, az aktívan használt szókincset, annak jelentését, a nyelvtani összefüggé-

sek kifejezését, a mondatalkotást, valamint a nyelvhasználatot (pragmatika). A nyelvi 

kifejezés zavara mellé társulhat a nyelvi feldolgozás, nyelvi megértés különböző 

nyelvi szinteken és különböző súlyosságban megmutatkozó zavara (receptív nyelvi 

zavarok) is. 

A nyelvfejlődési zavar különböző formáit a következő diagnosztikus kategóriarend-

szer foglalja össze: 

 Expresszív nyelvi zavarok: 

- expresszív fonológiai zavar, 

- expresszív morfológiai zavar, 

- expresszív szintaktikai zavar, 

- expresszív szemantikai zavar, 

- expresszív pragmatikai zavar. 

 Receptív nyelvi zavarok: 
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- receptív fonológiai zavar, 

- receptív morfológiai zavar, 

- receptív szintaktikai zavar, 

- receptív szemantikai zavar, 

- receptív pragmatikai zavar. 

Beszédfogyatékos SNI-besorolást csak azok a gyermekek/tanulók kaphatnak, akik 

elsődleges nyelvi zavarral küzdenek, vagyis expresszív és/vagy receptív nyelvfejlő-

dési elmaradásuk hátterében sem intellektuális képességzavar, sem hallásfogyaté-

kosság, sem autizmus spektrumzavar, sem mozgáskorlátozottság nem áll. 

2. A beszédfogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

A törvényben a beszédfogyatékos SNI tanulók csoportján belül leírt zavarok mind-

egyike – még gondos fejlesztés ellenére is – végigkíséri a tanulók egész iskolai pá-

lyafutását, és természetükből adódóan más-más területen, de markáns teljesítmény-

hátrányt jelentenek. Minden verbális tanulási folyamatban jelentős teljesítmény elté-

réshez vezetnek (lásd egyéb pszichés fejlődési zavarok leírása), amit nem magyaráz 

a tanuló intelligenciája, egyéb, nem verbális kognitív képességei vagy szociokulturá-

lis helyzete. A nyelvfejlődési zavar következtében kialakuló tanulási zavarok elsősor-

ban az olvasás-írás tanulása során jelentkeznek, ezen belül a dekódolás (olvasás-

technika) és a szövegértés is jelentősen eltérő fejlődést mutathat. Tágabb értelem-

ben azonban a teljes szövegértés-szövegalkotás kompetenciát érintik. 

A következményes viselkedési zavarokkal az írásbeli, illetve a szóbeli kommunikáció 

nehezítettségével arányosan mind a két csoportban találkozhatunk. Ezek megelőzé-

se a nevelő-oktató munka és a habilitációs-rehabilitációs fejlesztő beavatkozások 

fontos feladata.  

2.1. Beszédzavarok 

A súlyos beszédfejlődési vagy szerzett zavarokról összefoglalóan elmondható, hogy 

a tanuló a hangzó beszéddel való kommunikációra motivált, azonban beszédének 

gyenge érthetősége miatt a szóbeli kommunikáció sikertelen, vagy csak részben tud-

ja beteljesíteni funkcióját. Ez az iskolai életben nehezíti: 

 az önálló szóbeli megnyilvánulásokat a tanórán és a tanórán kívüli tevékeny-

ségekben; 

 a szóbeli kommunikációs helyzetek létrehozását és fenntartását; 

 a megfelelő társas kapcsolatok alakítását. 

A megjelenő beszédfélelem (logofóbia), szorongás fokozódásával „ördögi körbe” ke-

rül. Társas kapcsolataiban egyre visszahúzódóbbá válik. Egyre növekvő frusztrációja 

miatt különböző pszichés tünetek jelenhetnek meg: agresszió, bohóckodás vagy ép-

pen apatikus viselkedés (mely kamaszkorban akár depresszióig fokozódhat). Így 
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másodlagos viselkedési, magatartási zavarok keletkeznek, melyek gyökere a be-

szédzavar. 

Az egyes beszédfejlődési vagy szerzett zavarok  

1. A hangképzési (fonációs) zavarok 
2. A rezonanciazavarok 
3. A beszédfolyamatossági (fluencia) zavarok  
4. A beszédmozgászavarok a fejlődési diszpraxia  

2.2. Auditív feldolgozási zavarok 

Az auditív feldolgozási zavarokkal küzdő tanulók a hallható információk felismerésé-

nek, megkülönböztetésének és megértésének zavarát mutatják. Az auditív észlelés 

különböző zavarai mellett a hangzó beszéd észlelésében, feldolgozásában, ezért 

megértésében is zavart mutatnak. Nehézségeik nem perifériás eredetű hallássérü-

lésből vagy intellektuális sérülésből fakadnak. 

2.3. Nyelvi zavarok 

Jelentős azon gyermekek száma, akiknek nyelvfejlődési zavarát nem magyarázzák 

neurológiai, szenzoros, intellektuális vagy társas-érzelmi problémák. Ők is a beszéd-

fogyatékos SNI-besorolást kapják. Ebben az esetben a nyelvelsajátítás folyamata 

már a koragyermekkorban jelentős időbeli és strukturális eltérést mutat. Az eltérő 

fejlődés tartósan megmarad és a nyelvi hierarchia bármely szintjén megjelenhet. 

A nyelvfejlődési zavar jelentős és életre szóló kommunikációs hátrányt jelent akkor 

is, ha az egyén intelligenciája átlag feletti, hiszen nehezen tudja gondolatait kifejezni, 

megértetni társaival. Főként ebből adódik a nyelvfejlődési zavarral küzdők visszahú-

zódása, szociális kapcsolatainak beszűkülése, súlyosabb esetben, alacsony önérté-

keléssel párosulva akár beilleszkedési vagy pszichés fejlődési zavar is kialakulhat. A 

nyelvi feldolgozás az átlagosnál jelentősen több kognitív energiát emészt fel, a tanuló 

a kognitív-nyelvi feladatokban hamarabb elfárad, mint tipikus nyelvi fejlődésű társai. 

Ilyenkor teljesítménye hirtelen romlik. A tanulási zavar súlyosságát a nyelvi fejlődési 

eltérés mértéke mellett főként az befolyásolja, milyen korán történt annak felismerése 

és megfelelő kezelése, valamint milyen erős védőfaktort képez a családi háttér. 

A tanulási teljesítmény eltérése nyelvfejlődési zavarok esetén nemcsak a magyar 

nyelv és irodalom tantárgyban jelentkezhet, hanem minden olyan tárgyban is, ahol 

verbális tanulási folyamatok dominálnak az ismeretszerzésben (pl. történelem, föld-

rajz, biológia).  

3. A beszédfogyatékos (beszéd- és nyelvi fejlődési vagy szerzett zavarral küz-

dő) tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 

3.1. Intézményi, szervezeti formák 

A beszéd és a nyelv fejlődési vagy szerzett zavarával küzdő tanulók nevelését-

oktatását elláthatja olyan gyógypedagógiai intézmény, mely beszéd-/nyelvi fejlesztő, 



 

2296 

 

illetve diszlexiás vagy „olvasó” tagozatot, osztályokat működtet vagy tipikus beszéd-

/nyelvi környezetet biztosító, részben vagy egészében együttnevelést vállaló befoga-

dó iskola. 

A beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló képességfejlődését, személyiségének har-

monikus alakulását a megfelelő személyi, tárgyi és módszertani feltételekkel rendel-

kező befogadó, (inkluzív) szemléletű iskola szolgálja legjobban.  

3.2. Befogadó attitűd, együttműködési feltételek 

 Az érintett tanulók specifikus nevelésének-oktatásának alapja egyéni szükség-

leteik felismerése, megértése, ezek tanulási-tanítási folyamatokban való figye-

lembevétele. 

 Az iskolaközösség (szülők, pedagógusok, kortársak) érzékenyítése előfeltéte-

le a beszédfogyatékosok integrációjának. Főként a verbális kommunikáció sa-

játos helyzetét és a sikeres kommunikációs lehetőségeket fontos bemutatni. 

 A gyermekek elsődleges beszéd-/nyelvi zavarainak tünetei, másodlagos tanu-

lási/viselkedési zavaraik megfelelően adaptált és kommunikációs szempontból 

akadálymentesített, befogadó-elfogadó légkörű nevelési, tanítási környezet-

ben enyhülnek, nem specifikált rugalmatlan tanulási környezetben súlyosbod-

nak. 

 Az iskolai integráció csak akkor lehet sikeres, ha a szülői ház és az iskola ösz-

szehangolja a beszédfogyatékos gyermek számára legmegfelelőbb nevelési-

tanítási környezet kialakítását. 

 Az intézménybe lépéskor szükséges a szülők és a pedagógusok (főként az 

osztálytanító vagy osztályfőnök, illetve a logopédus-gyógypedagógus) közös 

szándéknyilatkozata és megvalósítási terve a rendszeres együttműködésre.  

3.3. A logopédus és a többségi oktató szerepe 

 A tanulók beszéd- és nyelvi sajátosságait, az ezekből következő fejlesztési, 

kompenzációs szükségleteiket logopédia szakon/logopédia szakirányon vég-

zett gyógypedagógus ismeri leginkább, ezért a habilitációs-rehabilitációs mun-

kában kulcsfontosságú szerepe van. 

 A logopédus által biztosítható beszéd-/nyelvi fejlesztő ellátás mindenképpen 

szükséges, akkor is, ha a tanuló az iskolai pályafutása alatt már csak tanulási 

zavar diagnózist kap, mely a jelenlegi törvényi szabályozás szerint az egyéb 

pszichés fejlődési zavar SNI-kategóriába sorolódik.  

 A kezelési folyamatba a habilitációs, rehabilitációs órák mellett a következmé-

nyes tanulás- és viselkedészavarok megelőzése és kezelése érdekében más 

szakos gyógypedagógus, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember be-

vonása is szükségessé válhat 
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 A tanulók sérülésspecifikus támogatásának és a kommunikációs akadálymen-

tesítésnek a tanórák mellett az iskolai élet minden színterén jelentősége van, 

mivel a verbális kommunikációs aktusok a teljes folyamatot átszövik. 

 A sikeres integráció alapfeltétele, hogy a habilitációs-rehabilitációs munkát 

végző logopédus az egyéni fejlesztési terv elkészítésében és megvalósításá-

ban gördülékenyen működjön együtt a közismereti és szakmai tárgyat okta-

tókkal.  

3.4. Nevelési-oktatási folyamat 

 A befogadó iskola biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a beszéd-/nyelvi zavar-

ral küzdő tanuló aktívan vehessen részt az osztály- és az iskolaközösség éle-

tében, megmutathassa tehetségét, erősségeit. 

 A közösség elismeri az SNI tanuló tanulásra és részvételre irányuló erőfeszí-

téseit, és önmagához képest mérlegelve pozitív, előremutató és motiváló érté-

kelést ad. 

 Az iskola kezdő szakaszában a kultúrtechnikák elsajátítása előtt széles alapú 

készség-képességfejlesztéssel azok kognitív nyelvi előfeltételeinek megterem-

tését biztosítjuk. 

 A nyelvfejlődési zavarok és a verbális diszpraxia esetében az írott nyelv szo-

kásosnál lassabb ütemű, kis lépésekben történő, időben is elnyújtott kialakítá-

sára van szükség, annak érdekében, hogy az írott nyelvi szimbólumok elsajá-

tításához vezető kettős elvonatkoztatási utat (elvonatkoztatni a beszélő sze-

mélyétől és a beszéd vokális elemeitől) a beszéd-/nyelvfejlődés zavarával 

küzdő gyermek is képes legyen követni. 

 Az életkornak megfelelően szükséges a gyermek önmagáról való tudásának, 

önismeretének folyamatos fejlesztése. Az erősségek és gyengeségek tudatos 

felismerésével alakítsuk ki a számára legmegfelelőbb megküzdési stratégiá-

kat, a későbbi önálló tanuláshoz vezető úton. 

 Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tan-

anyag-feldolgozási stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van 

szükség. 

 A tananyag-feldolgozásban és a számonkérésben részesítsük előnyben a 

nem nyelvi megoldási módokat. Pl. a különböző művészeti ágak segítségével 

mozgásos, dramatikus, rajzos vagy más képi feldolgozást, digitális alkalmazá-

sokat használhatunk, ahol a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanuló is a többiek-

hez hasonló, netán kiemelkedő képességeket mutat. 

 A pozitív önkép kialakulását, megélését és a következményes emocionális 

vagy viselkedészavarok megelőzését szolgálja, ha megkeressük azokat az is-

kolai, sport-, művészeti vagy egyéb tevékenységeket, melyekben a gyermek 

sikeres lehet. 
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 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésre biztosí-

tott időkeretben a nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szó-

kincs aktivizálása és bővítése, grammatikai készségek fejlesztése, nyelvhasz-

nálat alakítása), az írott nyelvi képességek (olvasástechnika, szövegértési és 

szövegalkotási képesség egyaránt) és felső tagozattól az adaptálható tanulási 

technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) 

egyenlő súllyal szerepel. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő órákon az 

általános korrepetáló jellegű feldolgozás helyett szaktárgyi szövegek esetén is 

a sérülésspecifikusan hatékonyabb nyelvi szempontú feldolgozás a terápiás 

cél: egy-egy tárgy alapszókészletének, szó- és mondatfordulatainak megérté-

séhez és használatához segítsük hozzá a nyelvi zavarral küzdő tanulót. 

3.5. A középfokú képzés szakaszának (9–12. osztály) feladatai 

 A középfokú oktatásban a szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejleszté-

se, az egyes tantárgyak szaknyelvének és forrásszövegeinek nyelvi szempon-

tú feldolgozása továbbra is hangsúlyos szerepet kap. Itt az eddigi megfigyelé-

ses, leírásos feladathelyzetek mellett már megjelennek a tudományos igényű 

és pontosságú megfogalmazások, definíciók is. Ezek szöveghű elsajátítása 

igen nehéz feladat a nyelvfejlődési zavarral küzdő fiatal számára. Döntő jelen-

tősége van annak, hogy az érintett tanuló a tananyaghoz digitális formában is 

hozzáférjen, így – felolvasó program segítségével – az auditív és vizuális csa-

tornán való egyidejű feldolgozás jelentősen javíthatja a tanulási teljesítményt. 

Ebben a szakaszban is sikerrel alkalmazható az egyéni tanulás megsegítésé-

re tanulópárok, tanulócsoportok alakítása. 

 A felosztások, definíciók, szakkifejezések megjegyzésében segítséget nyújt-

hatnak a különböző mnemotechnikai eljárások, melyek egyéni adottságokhoz 

igazítása és gyakoroltatása a gyógypedagógus, tehát a habilitációs-

rehabilitációs órák feladata. Az eddig megtanult tanulási technikák és a digitá-

liseszköz-használat továbbfejlesztése, alkalmazási körének szélesítése is e 

keretek között történik. Ugyanakkor ezek aktív alkalmazását csak a szakta-

nárokkal együttműködve lehet segíteni. Továbbra is szükség van a gyógype-

dagógus és a szaktanárok közötti szoros együttműködésre a tanuló egyéni 

adottságaihoz igazodó órai tananyag-feldolgozás, a differenciált feladatadás 

és számonkérés tervezésében és megvalósításában. 

 Új területként jelenik meg az önálló tanuláshoz és az önálló életvezetéshez 

szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése (pl. használati utasítások, anyag-

összetétel, űrlapok kitöltése, hivatalos levelezés, internetes forráskeresés, 

teszt- és esszéírás). A gondolkodási funkciók és az ítéletalkotás, valamint a 

metakogníció fejlődése ugyancsak szerepet játszik a társadalmi integrációra 

való felkészítésben, csakúgy, mint a személyközi és szaktárgyi kommunikáci-
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óval szorosan összefüggő önkifejezés, véleménykifejtés, érvelés és általában 

a szituációnak, kontextusnak megfelelő nyelvhasználat fejlesztése. 

4. A Nat alkalmazása a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók nevelése-

oktatása során 

 A Nat céljai, tanítási-fejlesztési feladatai a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanu-

lók esetében adaptált formában teljesülnek. Az adaptáció az egyes kompe-

tenciaterületeken, tanulási területeken és a tudástartalmak terén egyaránt 

szükséges. Az egyes tantárgyi tartalmakban és a képességfejlesztésben 

meghatározott eltéréseket a nevelési program rögzíti. Ennek az adott tanuló 

beszédbeli/nyelvi akadályozottságának mértékéhez és kognitív képességei-

hez igazodó megvalósítását az egyéni fejlesztési terv tartalmazza. A Nat 

egyes szakaszaiban érvényes tanulási célok kisebb lépésekben, hosszabb idő 

alatt, a speciális képességstruktúrából következő szükségletek figyelembevé-

telével szűrten vagy hangsúlyeltolódásokkal valósulnak meg. A Nat kiemelt 

céljainak megvalósulását a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanulók esetében a 

kommunikációs szempontból akadálymentesített tanulási környezet, a rugal-

mas tanulásszervezés, a differenciált cél- és feladatkijelölés, a heterogén cso-

portban végzett projektmunkák és az adaptált tananyag alkalmazása együtte-

sen teszi lehetővé. Ezek kialakításában és sikeres alkalmazásában döntő sze-

repet játszik az osztályban tanító pedagógusok, a logopédus és más, a fej-

lesztő teamben részt vevő szakemberek rendszeres együttműködése. Intéz-

ményi szinten ezt szolgálja a befogadó iskola, az utazó gyógypedagógust, 

utazó konduktort biztosító EGYMI és a megyei szakszolgálatok közötti folya-

matos információáramlás. 

G, Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok (a szövegben az autizmus kifejezés mindig a teljes 

spektrumra utal) az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ár-

talmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatá-

sának következményei. Az iskoláskor eléréséig – vagy tovább – kezeletlenül maradt 

fejlődési zavar és szélsőséges viselkedésformák fejlesztő célú ellátása a gyermek 

növekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka 

belenyúlik a felnőttkorba, így sosem túl késő elkezdeni a fejlesztést. 

Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a 

rugalmas viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési 

tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóra legjellem-

zőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható 

gondolkodási képesség sajátos hiányossága, a beszéd szintjéhez képest károsodott 

kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és -kivitelezés képessé-

gének minőségi sérülése, valamint az egyenetlen képességprofil. 

Autizmus spektrumzavar minden értelmi szinten előfordul, jelen lehet átlagos (vagy 

átlag feletti) intelligencia mellett éppúgy, mint intellektuális képességzavarral (értelmi 
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fogyatékossággal) együtt járva. A fejlődési zavar átlagos vagy átlag feletti intelligen-

cia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a 

megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülésspecifikus fej-

lesztésre minden érintett gyermeknek joga és szüksége van. 

Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki 

beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya vagy megkésett fej-

lődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. A nyelvhasználat 

színvonalától függetlenül az alapvető problémák közé tartozik, hogy hiányozhat a 

kommunikáció és a beszéd hasznának, jelentőségének megértése, vagyis hiányoz-

hat annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján 

befolyásolni lehet. Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán el-

sajátításához szükséges képességek hiánya jellemzően egész életen át megmarad, 

de a speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés 

érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta elsődleges és másodlagos viselkedési 

tünetek a jól kompenzált állapotokban csaknem eltűnhetnek vagy változhatnak, és az 

élet különböző szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, 

váratlan események, körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A 

tünetek változatossága mellett a tanulók autizmusának lehetséges súlyossága széles 

skálán szóródik. Az időben megkezdett sérülésspecifikus fejlesztés nagymértékben 

hozzájárulhat az állapot pozitív kimenetéhez. 

1.1. A halmozottan sérült autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az 

ellátási szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket 

jelentősen befolyásolják. 

Gyakori társuló állapotok: 

a) intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékosság) mint a leggyakoribb tár-

suló fejlődési zavar; 

b) beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság; 

c) ADHD (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar); 

d) epilepszia; 

e) alvási és étkezési nehézségek, zavarok; 

f) egyes pszichiátriai zavarok (pl. szorongás, depresszió); 

g) viselkedésproblémák (pl. agresszió, önbántalmazás, súlyos passzivitás). 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illető-

en a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükség-

letek egyéni kombinációjához kell hangolni a járulékos zavar speciális szempontjait 

és az autizmusspecifikus pedagógiai módszereket. 
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1.2. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jel-

lemzése 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a tanítási módszerek 

és tervezés módosítása szempontjából – kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai: 

a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak 

(pl. az információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonat-

koztatás hiánya. 

b) A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos 

öröm későbbi, csak direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső moti-

váltság gyengesége vagy hiánya. Sokszor nagyon kevés vagy szokatlan dolog 

okoz számukra örömöt. 

c) A beszéd korlátozott megértése, még az életkornak megfelelő beszédproduk-

ció mellett is, amit nehezítenek a beszéd érzelmi, társas aspektusaival kap-

csolatos megértési nehézségek, mint pl. a hanghordozás. 

d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas 

alkalmazásának eltérései, elmaradása. 

e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek (pl. kiváló 

mechanikus emlékezet, matematikai vagy zenei képesség), jelentős elmara-

dás az önellátásban, szakadékszerű különbség a mechanikus és a személyes 

memória között. 

f) Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. a gyermek saját tudásával, az ismeret 

forrásával, módjával, a szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 

h) A társas környezetben, felnőttekhez és gyermekekhez való szokatlan kapcso-

lódás, mely megnyilvánulhat a teljes visszahúzódástól, passzivitástól az erő-

teljes, túlzó ragaszkodásig, aktív, de bizarr kezdeményezésekig, vagy meg-

nyilvánulhat az egysíkú, formális kapcsolatteremtésben. 

1.2.1. Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet a tanulás támogatása során 

a) Az egyénre szabott vizuális információ általában jól értelmezhető. 

b) Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

c) Jó mechanikus memória. 

d) Megfelelő környezetben, a gyermek érdeklődésének megfelelő témákban ki-

emelkedő koncentráció, kitartás, precizitás. 

e) Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, 

nem szöveges számtan, földrajz, zene – jó vagy akár kiemelkedő teljesítmény. 

1.2.2. Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanu-

lás támogatása során 
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a) Túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló viselkedések (hallás, 

látás, szaglás, tapintás, ízlelés terén, vagy bármely érzékszervi modalitásban). 

b) A figyelem felkeltésével, irányíthatóságával, fenntarthatóságával és váltásával 

kapcsolatos gyakori nehézségek. 

c) Az utánzási képesség hiányosságai. 

d) Ingerfeldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 

e) Tér-idő értelmezés gyengesége, esetleg hiánya. 

f) Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. 

g) Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 

h) A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 

i) Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

j) Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes élmé-

nyeknél). 

k) Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezeté-

sével vagy új körülmények közötti alkalmazás során. 

l) A feladat céljának nem értése, a reális jövőre irányultság hiánya. 

m) A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 

n) Humor, irónia, metafora, képes beszéd félreértése, nem értése. 

o) A valóság téves értelmezése, felfogása. 

p) Realitás és fantázia összetévesztése. 

q) A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kife-

jezések, többrészes utasítások esetén. 

r) Szó szerinti értelmezés. 

s) Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége. 

t) Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, egyes esetekben 

szociálisan a helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

u) Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjele-

nése. 

v) Félelmek, fóbiák, szorongás. 

2. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alap-

elvei, az aktív tanulás támogatása 

a) Az autizmusspecifikus képzés nevelés-oktatás alapja a tanuló egyéni szük-

ségleteinek megértése, figyelembe vétele. 
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b) Az autizmus spektrumán komprehenzív, fejlődési-viselkedéses-oktatási és 

kognitív-viselkedéses megközelítést alkalmazó módszertanok egyénre szabott 

alkalmazása szükséges. A minden fejlődési területre kiterjedő komprehenzív 

megközelítés ötvözi a fejlődési és viselkedéses megközelítést. A fejlődési 

megközelítés a gyermek által már elért, vagy kialakulóban lévő, elérhető fejlő-

dési szint egyéni felmérését követően a következő fejlődési szintet célozza, 

míg a viselkedéses megközelítés a korszerű tanuláselméleten alapszik. A vi-

selkedéses megközelítés alapja a viselkedés funkcionális analízise, mely a vi-

selkedést pontosan leírja, részletesen elemzi, és feltárja annak okait, mozga-

tórugóit. E mellett a viselkedéses megközelítés viselkedéses tanítási techni-

kák, eljárások alkalmazását is jelenti. Néhány példa a viselkedéses tanítási 

technikákra: láncolás, formázás, a viselkedések megerősítése, modellezés. A 

kognitív-viselkedéses megközelítésen alapuló módszerek adaptív gondolko-

dási és viselkedési stratégiákat tanítanak. 

c) A szokatlan viselkedések, tünetek enyhülhetnek vagy felerősödhetnek, a tanu-

lási teljesítmények javulhatnak vagy romolhatnak attól függően, hogy az okta-

tási környezet egyénre szabott adaptálása milyen minőségben valósul meg. 

d) A tanuló sérülésspecifikus támogatása a habilitációs-rehabilitációs órákon és 

az iskolai élet minden színterén, valamennyi tanórai és tanórán kívüli helyzet-

ben megvalósul, mivel a szociális interakciók, a kommunikáció értését és 

használatát kívánó helyzetek átszövik az iskolai életet. 

e) Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulót fogadó köznevelési intézmény 

valamennyi közösségét (munkatársak, szülői közösség, kortárs közösség) in-

formálni kell az autizmussal kapcsolatos alaptényekről és a támogatás alapve-

tő stratégiáiról. 

f) Az iskolai élet minden területére ki kell terjeszteni a támogatás alapvető stra-

tégiáit, módszereit (pl. egyénre szabott motivációs rendszer, strukturált kör-

nyezet, vizuális környezeti támpontok, zavaró környezeti ingerekkel szembeni 

védelem, a beszédet kiegészítő vagy helyettesítő augmentatív-alternatív 

kommunikációs eszközök, pl. írott, képes vagy tárgyi szimbólumok). 

g) Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében a tanuló nevelésében-

oktatásában részt vevő valamennyi szakembernek tájékozottnak kell lennie 

annak tartalmáról. Az egyéni fejlesztési terv megvalósulását az autizmus 

spektrum pedagógiája szakirányt végzett gyógypedagógus koordinálja a tanu-

ló és a szülők folyamatos bevonásával. 

h) A családdal való folyamatos együttműködés a sikeresség egyik alapfeltétele. 

Célja a család terheinek csökkentése, a kölcsönös információnyújtás, a mód-

szerek otthoni és intézményi alkalmazása közötti folyamatosság biztosítása, a 

tanultak általánosításának elősegítése. 
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i) Törekedni kell arra, hogy a tanuló pozitív tapasztalatokat szerezzen a közös-

ségben való részvételről. Ennek érdekében alapelv a tanuló teljesítményének, 

erőfeszítésének értékelése, a rendszeres pozitív visszajelzések biztosítása. 

j) A nem vagy alig beszélő tanulók esetében biztosítani kell az egyénre szabott 

augmentatív-alternatív kommunikációs rendszer használatát. Az AAK alterna-

tív kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy 

kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos 

kifejezési módok (beszéd, írás) helyett más megoldásokat kell keresni, ami az 

egyszerű reflexektől a nyelvi szintű alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív 

kommunikáció az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott 

kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikáci-

ós rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett a sajátos nevelési 

igényű tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehető-

séget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a be-

tűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs 

eszközök, valamint hangadó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. Minden 

augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre szabott, térben és időben 

eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek tartalmazzák a 

kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, segédesz-

közt, stratégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony haszná-

lata megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, ér-

zelmi és szociális fejlődés lehetőségeit. 

k) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető 

legjobb felnőttkori életminőség, a szociális adaptáció és önállóság feltételeinek 

megteremtése: ennek alapja a szociális-kommunikációs nehézségek, a visel-

kedésszervezés és a gondolkodás sérülésének speciális módszerekkel törté-

nő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

l) A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanultak egész életen 

át történő megfelelő alkalmazhatósága, különös tekintettel a következő terüle-

tekre: önkiszolgálás és önellátás, spontán kommunikáció, tanulás, munkavég-

zés, szabadidő, társas kapcsolatok, közösségi élet, felnőttkorban funkcionális 

tantárgyi készségek (pl. pénzhasználat valódi élethelyzetben, menetrend elol-

vasása és értelmezése, az írás kommunikációs célú használata). 

m) A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében az információkat szűrni kell, 

mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy 

mennyiségű információ és készség az autizmus spektrumzavarral küzdő 

gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 

n) A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelés a 

fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése ér-

dekében. A fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanu-

lási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátí-

tásához. 
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o) Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális 

módszerek segítségével történő elsajátítása szükséges. 

p) A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés 

előtt – külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásá-

nak, általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntar-

tás biztosítására, valamint a változatos problémamegoldási módszerek tanítá-

sa. 

q) A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell ér-

telmezni, és e szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe illeszteni. 

r) A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a 

szempontból, hogy mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodá-

sa és önszabályozása kialakításához (az egyéni fejlettségének szintjén). A tí-

pusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó készsé-

gek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, 

illetve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell 

illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése 

más, elfogadható viselkedések kialakításával a célok hierarchikus rendjében 

így alakul: 

 az ön- (esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése, 

 a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 

 a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

 az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

3. Speciális módszerek az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fejleszté-

sében 

a) A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, 

illetve a mért intelligenciaszint és a kommunikációs színvonal alapján történik, 

az egyenetlen képességprofil, valamint a tanulási képességek miatt egyénhez 

igazodó módon, a fejlődés erre alkalmas eszközzel való folyamatos követésé-

vel. 

b) A fejlesztésben, tanításban, a viselkedésproblémák megelőzésében és keze-

lésében alapvető a viselkedéses megközelítés és a kognitív viselkedésterápia 

módszereinek autizmusra adaptált alkalmazása. Iskoláskorban a többségi és 

a speciális oktatásban egyaránt hatékonyak a különböző viselkedéses straté-

giák, mint pl. a láncolás, a modellnyújtás, a feladatanalízis módszere, a prob-

lémamegoldó stratégiák tanítása, promptolás, azaz megfelelő szintű segítő 

kulcsinger alkalmazása, szociális történetek, kortárs segítői programok és a 

videoalapú beavatkozási stratégiák. 

c) Szükség van az egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítására. 
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d) A strukturált környezet alkalmazása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthe-

tőbbé és ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a környező világot. A struktú-

ra és a vizuális környezeti támpontok (pl. napirendek, vizuális időjelzők, folya-

matokat megjelenítő vizuális algoritmusok) elősegítik az autizmussal élő 

gyermekek, tanulók autonómiáját és önállóságát, csökkentik a tanulók függő-

ségét más személyektől, valamint lehetővé teszik a tevékenységrepertoár bő-

vülését, a rugalmasabb alkalmazkodást, csökkentik a változásokkal szembeni 

ellenállást és szorongást. 

e) A szociális sérüléssel összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az in-

formáció átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vo-

natkozásoktól leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott inst-

rukciók, folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). 

f) A tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése 

fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való 

tanulás). 

4. Tanulási környezet 

4.1. A tanulási környezet szervezési feltételei 

Az autizmusspecifikus képzés nevelés-oktatás különböző szervezési keretek közt 

valósulhat meg: 

a) Speciális osztályban, csoportban, egyéni és kiscsoportos formában. 

b) Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak 

alkalmazásával: 

ba) a tanuló teljes, funkcionális integrációban vesz részt, szükség esetén 

egyénre szabott segítséget kap; 

bb) a tanuló részleges integrációban vesz részt, a többségi iskolában 

autizmusspecifikus egység működik, a tanuló egyéni képességei és szükség-

letei szerint kapcsolódik be a tanórákba; 

bc) a tanuló speciális csoportba, osztályba jár, de rendszeresen különféle kö-

zösségi programokban vesz részt tipikusan fejlődő gyermekekkel (pl. tehet-

séggondozó programok, szakkörök, kirándulás, sport- és szabadidős tevé-

kenységek); 

bd) a tanuló fordított integrációban vesz részt, a speciális osztály, csoport 

rendszeresen fogad tipikusan fejlődő tanulókat különböző programok kereté-

ben (pl. szociális készségfejlesztő csoport, szakkör). 

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció akkor 

indokolt, ha egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció szükségességé-

nek és lehetőségének megítéléséhez az alábbi tényezők alapos mérlegelése szük-

séges, úgy, hogy a feltételek együttesen és perspektivikusan legyenek adottak: 
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Teljes, funkcionális integráció a következő feltételek megléte esetén javasolható: a 

tanuló részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyaté-

kosság, jól kompenzált, minimális viselkedésproblémák. 

a) A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros 

együttműködésre és a gyermek intenzív támogatására. 

b) Az iskola részéről: 

ba) a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens; 

bb) jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv; 

bc) speciális eszközök, módszerek és környezet; 

bd) együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal; 

be) a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyama-

tos támogatás; 

bf) szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a 

pedagógusoknak nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelésben, a 

fejlesztés irányának kijelölésében, követésében, a szakértői csoporttal való in-

tenzív kapcsolattartás; 

bg) az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól 

érezze magát. 

A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociá-

lis, kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, 

tervezés, fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes tantárgyakból, tananyagrészekből 

felmentés), továbbá a fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, módsze-

rek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép használata, 

szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló vagy fordítva). 

 

Speciális csoportsajátosságok bármely szervezési forma esetén: 

A szükséges pedagóguslétszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti ha-

sonló szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák 

súlyosságától, gyakoriságától. A szükséges egyéni fejlesztés, a szakszerű integráció, 

illetve a súlyosan érintett tanulók minőségi ellátása csak megfelelő létszámú és kép-

zettségű szakember jelenlétében biztosítható. Törekedni kell a csoport homogenitá-

sára. Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi, önállósági, beszédképességi 

szint, illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további csoportbontást tehetnek 

szükségessé. 

4.2. A tanulási környezet fizikai feltételei 

Az autizmussal élő tanulók esetében a szenzoros ingerfeldolgozás sajátosságai miatt 

szükség lehet az egyén számára kevésbé megterhelő helyekre a tanteremben és 

egyéb iskolai helyszíneken (pl. állandó, saját hely a tanteremben, pihenőhely, para-
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ván, fülvédő elérhetősége). Megfontolandó az étkezés és a szünet egyénre szabott 

megszervezése azokban az esetekben, amikor a társas és fizikai környezet túlter-

helheti a tanulót. 

A tanulóknak strukturált környezetre és személyre szabott vizuális környezeti tám-

pontokra van szükségük, beleértve a szünetek és a szabadidő megszervezésének 

támogatását. 

Szintén számítani kell az iskolán kívüli helyszíneken, programokon való részvétel 

nehezítettségére, így ezekre a helyzetekre is ki kell terjeszteni a specifikus módsze-

rek és eszközök alkalmazását, valamint fel kell készíteni a tanulót a várható körül-

ményekre, a viselkedéssel és teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokra. 

4.3. A tanulási környezet társas feltételei 

A tanulási környezet meghatározó eleme a pedagógusok kommunikációjának stílusa 

és tartalma: 

a) Az autizmussal élő tanulók gyakran szó szerint értik a beszédet, ezért fontos, 

hogy a pedagógus pontosan és konkrétan fogalmazza meg közlendőit. 

b) Kerülni kell a kétértelmű, szarkasztikus, ironikus megfogalmazásokat. 

c) A szokásosnál több időt szükséges hagyni a hallottak feldolgozására, mert az 

autizmus esetében a verbális információ feldolgozása gyakran lassabb a szo-

kásosnál. 

d) Fontos, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók előzetes tájékozta-

tást kapjanak, ha változás következik be az órák sorrendjében, helyszínében, 

a tanár személyében, a tanulókkal szemben támasztott követelményekben, 

mert ez jelentősen csökkentheti a változások okozta stresszt, és elősegíti az 

alkalmazkodást és elfogadást. 

e) Fontos, hogy a pedagógus hangsúlyozza: természetesnek tekinti a gyermekek 

közötti eltéréseket viselkedésben, teljesítményben, és rámutasson az autiz-

mussal élő tanulók erősségeire, pozitív tulajdonságaira. 

f) Az autizmussal élő tanulók szociális naivitásuk, szokatlan társas viselkedésük 

miatt fokozottan kitettek az iskolai bántalmazásnak. A bántalmazás megelőzé-

sére különösen nagy figyelmet kell fordítani. 

g) Integrációban az autizmus spektrum pedagógiája szakirányos gyógypedagó-

gus feladata az intézményi közösségek informálása és folyamatos támogatá-

sa, a kortárs segítők felkészítése és a kortársakkal való együttműködésben 

rejlő egyéb lehetőségek kiaknázása, a habilitációs, rehabilitációs fejlesztés 

biztosítása, a családdal való folyamatos kapcsolattartás megszervezése, ko-

operációban a gyermek pedagógusaival. 

5. A Nat alkalmazása az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-

oktatása során 
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Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a 

központi sérülés azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egy-

séges módszertani javaslatok. Esetükben számolni kell azzal, hogy a Nat kulcskom-

petenciáihoz rendelt tudások elsajátításához hosszabb időtartamot szükséges bizto-

sítani, a szociális megértést kívánó attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív 

stratégiákkal kell támogatni. 

A Nat nevelési céljai, tanulási területei esetükben is alkalmazhatók, a sérülés típusá-

nak megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt tanulási célok elérésére 

szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részle-

tezett tartalmak hangsúlyosabban jelennek meg. A többlettartalmakat, mint az önis-

meretet, társas viselkedést, a spontán, funkcionális kommunikációt, egészségneve-

lést és munkakészségeket speciális rehabilitációs tantárgyként javasolt tanítani. A 

kerettantervek adaptálása szempontjából az autizmus súlyosságát, a szociális adap-

táció szintjét, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt figyelembe kell 

venni. 

Mivel az autizmus spektrumzavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, 

a többségi iskolák kerettantervét, valamint az tanulásban akadályozott tanulók szá-

mára és a értelmileg akadályozott tanulók számára készült kerettantervet egyaránt 

adaptálni szükséges autizmusra. 

Az adaptáció szükségessége a tanulási célokkal kapcsolatos elvárásokra is vonatko-

zik. Az autizmussal, valamint az autizmussal és intellektuális képességzavarral is 

diagnosztizált tanulóktól nem várható el az autizmusban nem érintett kortársakkal 

azonos teljesítmény.  

A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell a 

tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes tanítási területekre vonatkozó sajá-

tos eltéréseket a nevelési programben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzí-

teni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szük-

séges. 

A tanulókat egyéni szükségleteiknek megfelelően mentesíteni kell a tananyagrészek 

vagy tantárgyak minősítése és értékelése alól. 

6. A kulcskompetenciák fejlesztése 

6.0. Alapkompetenciák 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében az alapkompetenciák fejlesz-

tésekor is igen nagy egyéni eltérésekkel kell számolni, nem csupán a tipikus kortár-

sakhoz képest, hanem a célcsoporton belül is. 

Az alapkompetenciák megszerzése és megszilárdulása jellemzően tágabb időkeret-

ben valósul meg, mint a tipikus kortársak esetében. Az alapkompetenciák fejlesztése 

is az egyéni felmérésen alapuló egyéni fejlesztési terv szerint történik. 
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A beszéd, olvasás, írás, szövegalkotás, mennyiségekkel, számokkal, idővel kapcso-

latos ismeretek elsajátítása gyakran mechanikus, ezért feltétlenül szükséges a meg-

szerzett ismereteket valós élethelyzetekben alkalmazni. Az írott és beszélt nyelv 

funkcionális használatának elsajátítása kulcsfontosságú, annak spontán fejlődése 

nem elvárható. 

A szociális kommunikáció és a rugalmas gondolkodás minőségi sérülése akadályoz-

za a nyelv és beszéd rugalmas, funkcionális használatát, az absztrakt szimbólumok 

rugalmas kezelését. A pozitív attitűd kialakításához sikerélményt nyújtó, egyénre 

szabott tanulási helyzetek kialakítása szükséges. 

6.1. A tanulás kompetenciái 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg 

azonosítjuk a hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a 

felmérés alapján egyéni fejlesztési célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a 

sérülés természete miatt általában számolni kell a gyenge vagy sérült motivációval, 

az énkép, önismeret hiányával, töredékességével. A tanulás tanítása során alapvető 

fontosságú arra alapozni, hogy a tanuló mely ismeretek, tudások, képességek birto-

kában van, illetve milyen kialakulóban lévő készségekre építhetünk. Az önállóság 

elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális közvetí-

tés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az 

informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása ugyancsak elősegíti a fejlődést. 

A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően 

sajátíthatók el. A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap 

az érintett tanulók iskolai nevelése-oktatása során. Az autizmussal élő tanulók között 

lehetnek olyan, az autizmus mellett értelmi fogyatékossággal is küzdő gyermekek, 

akik nem vagy kortársaiknál jóval később sajátítják el az írást, olvasást, számolást, 

ill. az IKT-eszközök használatát. Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiá-

nyozhatnak a hatékony és önálló tanulás egyes feltételei: a tartós, irányítható figye-

lem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének megértése. Hiányozhatnak a 

csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses feltételei, ezért szükség 

lehet az új ismeretek egyéni helyzetben való tanítására. A tanulás iránti pozitív attitűd 

gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, egyébként számolnunk 

kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra. 

6.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, 

valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya 

vagy fejlődési zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs 

funkciók megértésének sérülése. Minden autisztikus gyermeknél – függetlenül verbá-

lis képességeik színvonalától – elsődleges cél az egyén képességszintjének megfe-

lelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükség lehet alter-

natív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására. 
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Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képes-

ségek fejlődése és a nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő 

kortársakétól. A fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók 

elsajátítására, rugalmas alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a ké-

pességek, melyek lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő személyközi kommuniká-

ciót és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. Különösen nehezített az élő nyelv és 

szociális közvetítés útján való tanulás. A kommunikációs képességek sérülése és a 

kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar spektrum jelle-

ge, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt. 

6.3. A digitális kompetenciák 

Az IKT-eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés helyet-

tesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A ké-

sőbbi munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos 

tanuló mutat érdeklődést e terület iránt. 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók szá-

mára, a kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek 

tekintetében egyaránt, sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkal-

mazásában. Az érintett tanulók esetében azonban kiemelten fontos a lehetséges 

veszélyek megelőzése. Fokozottan veszélyeztetettek azzal kapcsolatban, hogy füg-

gővé váljanak a számítógép és az internet használata során. Szociális-

kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az IKT interaktív 

használattal összefüggő veszélyeinek felismerése, elkerülése, valamint a rendelke-

zésre álló információk közötti kritikus válogatás. 

6.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A kvantitatív és kvalitatív adatok összegyűjtése, rendszerezése, az információk kü-

lönböző logikai eljárásokkal történő átalakítása, értelmezése és elemzése az autiz-

mus spektrumzavarral küzdő tanulók erőssége lehet. Nehézséget jelenthet ugyanak-

kor az adatok értelmezése, a rugalmas problémamegoldás és az információk alkal-

mazása a mindennapi életben. 

6.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A személyes és társas kompetenciák explicit tanítása az autizmusspecifikus fejlesz-

tés kulcsterülete. A sikerélményeket biztosító, a tanuló érdeklődését és motivációját 

fenntartó oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és 

pozitív énkép kialakításában. 

Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok meg-

ismertetése, a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, a szociális normák-

nak a direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korláto-

zottan számíthatunk. Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális 

énkép és önértékelés támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás 

megelőzése, oldása. 
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A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény ki-

alakítása szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 

A saját testtel, szexualitással, nemiséggel és emberi kapcsolatokkal összefüggő is-

meretek, viselkedési normák direkt tanítása ugyancsak prioritást kell hogy élvezzen, 

mivel a szociális megértés sérülése e területet speciálisan nehézzé teszi. 

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a tár-

sas viselkedés szabályainak direkt tanítása, ismerete, betartása. A történelmi idő-

szemléletet, képzelőerőt, valamint az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak 

megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában nehézséget jelent. 

A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és 

attitűdök teljes körű elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az au-

tizmus spektrumzavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett 

tanulók esetében elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása 

kap prioritást. 

6.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompe-

tenciái 

A Nat által meghatározott ismeret, készség és attitűd az egyéni képességektől füg-

gően sajátítható el. A művészetek sokoldalúan segíthetik az autizmusspecifikus 

egyéni fejlesztést. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is 

jelentős szerepet játszanak. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók között le-

hetnek kiemelkedő zenei, rajz- vagy egyéb művészi tehetséggel bíró gyermekek. 

 

6.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó működések 

zavara, naiv tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában sokféle 

képesség, készség célzott, egyénre szabott, intenzív fejlesztésére van szükség. A 

szükséges képességek többsége (pl. tervezés, szervezés, irányítás, hatékony kom-

munikáció, csapatmunka, kreativitás) az autizmussal élő tanulók esetében sérült, 

illetve hiányozhat. 

A Nat által meghatározott ismeretek, képességek, attitűdök az egyéni képességektől 

függően sajátíthatók el. A képességek terén a típusos nehézségek mellett szintén 

nagy egyéni különbségek mutatkoznak az autizmus spektrumán. A felnőttkori mun-

kavállalásra való felkészítés, az egyén erősségeihez illeszkedő foglalkozások köré-

nek meghatározása prioritást kap. 

7. Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 

7.1. Magyar nyelv és irodalom 
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A tanulási területen a kommunikációs kompetencia valamennyi évfolyamon támoga-

tást kap. 

Egyes alsó tagozatos gyermekek nehezen tanulnak meg olvasni az autizmusban 

gyakori észlelési, érzékelési, figyelemmel és gondolkodási műveletekkel kapcsolatos 

problémák miatt. Az értő olvasás kialakulását nehezítheti az olvasottak szó szerinti 

értelmezése. 

Sok gyermek számára érthetetlen és értelmetlen az önálló jelentéssel nem bíró betűk 

és szótagok olvasása és hangoztatása, számukra előnyt jelent a globális 

előprogramot tartalmazó olvasástanítási módszer alkalmazása. Az olvasás tanulása-

tanítása során fontos a mindennapi élettel összefüggő, a tanuló személyes élménye-

ihez kapcsolódó szövegeket alkalmazni. 

Típusos nehézség a hallott és olvasott szövegek lassabb feldolgozása, a szövegér-

tés gyengesége az adott életkori csoportban elvárthoz képest, különösen abban az 

esetben, ha a szöveg mások érzelmi és kognitív perspektívájának felvételét, gyors, 

rugalmas szempontváltást igényel, vagy elvont, szociális megértést tartalmazó fo-

galmakat tartalmaz. 

Az írás okozhat technikai értelemben vett nehézséget, e mellett a nyelvi-

kommunikációs problémák is tükröződnek az írott nyelv alkalmazásakor. 

Sok autizmussal élő tanuló ír túlságosan lassan, jellemző lehet a grafomotoros 

ügyetlenség. 

A tantárgyak, tananyagok elsajátításával kapcsolatos erősségek és nehézségek 

egyénenként nagyon eltérők, ezért a módosításokat, illetve az elvárásokat minden 

esetben egyénre kell szabni. Szükség lehet egyes tananyagrészek értékelése, minő-

sítése alóli felmentésre, illetve a kézírás helyett számítógép használatának engedé-

lyezésére, folyóírás helyett a nyomtatott nagybetűvel való írás jóváhagyására. 

7.2. Matematika 

A matematika területén az autizmus spektrum változatossága miatt igen nagy egyéni 

eltérésekre számíthatunk. Egyes autizmussal élő tanulók kiemelkedő tehetséget mu-

tathatnak, míg mások súlyos nehézségekkel küzdenek. 

Típusos nehézségek a matematikatanulás területén: a tanultak mindennapi élethely-

zetekben való rugalmas alkalmazása, a megszerzett ismeretek mozgósítása, kombi-

nálása, kreatív alkalmazása új feladatoknál. A szöveges feladatok megoldása külö-

nösen nehéz lehet a jellegzetes szövegértési problémák miatt. 

Kiemelt jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítá-

sa, az ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás 

menetének tanítása. Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jelle-

ge, a cselekvéses tanulás alkalmazása. 

Egyéni mérlegelést követően szükség lehet az egyes tananyagrészek értékelése, 

minősítése alóli felmentésre. A geometria tananyagrészeknél a szerkesztési felada-
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tok a grafomotoros gyengeség miatt extrém nehézséget jelenthetnek, ezért egyé-

nenként megfontolandó e téren az értékelés, minősítés alóli felmentés. 

7.3. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

A történelem és állampolgári ismeretek tanulása során az erősségek közé tartozhat a 

tények, adatok precíz elsajátítása. Nehézséget okozhat ugyanakkor a társadalmi fo-

lyamatok összefüggéseinek, mozgatórugóinak önálló felfedezése, a lényegkiemelés, 

a történelmi személyiségek indítékainak intuitív megértése, többszempontú elemzé-

se. Az idővel kapcsolatos fogalmak alkalmazása, a történelmi időszemlélet kialakulá-

sa szintén nehézséget okozhat. Az időbeliséget és más absztrakt, társas megértést 

kívánó fogalmak megértését segítő vizuális segédeszközök alkalmazása és a kap-

csolódó elvárások egyénre szabott csökkentése szükséges. 

7.4. Erkölcs és etika 

Az erkölcstan tanulása az autizmusban a társas megértés minőségi sérülése miatt 

kifejezetten nehezített. Számolni kell a társas együttműködés szabályainak merev, 

rugalmatlan értelmezésével és a különböző nézőpontok megértésének nehézségé-

vel. Alapvető cél az énkép és önismeret fejlesztése, saját és mások érzelmeinek, 

nézőpontjának felismerése, megértése, a saját gondolatok és érzelmek kifejezésé-

nek tanítása. Az érintett tanulók esetében a társadalmi együttélés szabályait explicit 

módon szükséges tanítani. 

7.5. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, 

biológia, kémia, fizika és földrajz 

A természettudományos ismeretek elsajátítása a tanulók erősségei közé tartozhat, 

ugyanakkor többlettámogatást igényelhet az ismeretek gyakorlati alkalmazása. Az 

autizmussal élő tanulók sajátos ismeretszerzési és gondolkodási nehézségei miatt 

általában nem számíthatunk a tanulók előzetes megfigyeléseire, élményeire, ezért a 

tanulás-tanítás folyamatában és módszertanában a közvetlen, konkrét példákon, él-

ményanyagon keresztüli tapasztalásra kell helyezni a hangsúlyt, valamint törekedni 

kell arra, hogy a tanuló olyan kontextusokban szerezzen ismereteket és tapasztala-

tokat, ahol azokat később használni fogja. 

7.6. Idegen nyelv 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknál – hasonlóan az anyanyelvi kommu-

nikáció esetében tapasztaltakhoz – hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommu-

nikatív partnerhez alkalmazkodó használata, a fogalmak, gondolatok, érzések, té-

nyek és vélemények valódi megértése és kifejezése, annak ellenére, hogy a nyelv 

mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így esetükben különösen nagy hangsúlyt kap 

az idegen nyelv funkcionális használatának fejlesztése. Egyénenként mérlegelni kell, 

hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek adottak-e. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és szö-

vegalkotási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanu-
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lók képesek lehetnek elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális 

készségek területén mutatkozhatnak. 

Amennyiben az anyanyelvi kommunikáció területén markáns nehézségek jelentkez-

nek, felmerül a tantárgy vagy egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentés szük-

ségessége. 

7.7. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra 

Egyes esetekben az autizmus spektrumán érintett tanulók kiemelkedő tehetséget 

mutatnak a művészetekben. A tehetség többek között megnyilvánulhat kiváló zenei 

hallásban, a zenei művek interpretálásában, a vizuális alkotás bármely formájában. 

Ezekben az esetekben nagyon fontos a tehetség kibontakozásának támogatása, il-

letve az adott területen meglévő érdeklődés és motiváció kiaknázása a társas kom-

munikáció fejlesztésében. Szintén nagy szerepe lehet a művészeti nevelésnek a 

szabadidő hasznos eltöltésében és a társas kapcsolódás lehetőségeinek bővítésé-

ben, az önkifejezésben. 

A művészeti nevelés területén ugyanakkor számolnunk kell az autizmussal gyakran 

együtt járó típusos nehézségekkel is: azon gyermekek, fiatalok számára, akik túlér-

zékenyek a hallási modalitásban, kifejezetten stresszes lehet az ének-zene órákon 

való részvétel. 

A grafomotoros ügyetlenség, a nyitott, kreativitást és önálló döntéseket igénylő fel-

adatok megoldásának nehézsége, valamint az absztrakt szimbólumokkal kapcsola-

tos nehézségek akadályozhatják a részvételt a vizuális alkotásban. Szintén nehéz-

séget okozhat egyeseknél az idegenkedés bizonyos anyagok, eszközök megérinté-

sétől, az azokkal való manipuláció elutasítása. 

A művészeti nevelés során is igen fontos az egyéni képességeknek és szükségle-

teknek megfelelő differenciálás, a részvételre való biztatás, a sikerélmény biztosítá-

sa. 

7.8. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása a tanulók erőssége lehet. Többlet-

figyelmet és az elvárások egyénre szabott csökkentését a társakkal való közös fel-

adatmegoldásban, illetve a tanultak rugalmas, mindennapi alkalmazásában igényel-

nek a tanulók. A digitális kompetenciák elsajátítása és alkalmazása több szempont-

ból is kiemelt szerepet kap az autizmus területén: a tantárgyi tartalmak elsajátítása 

digitális tananyagok beépítésével támogatandó, kiküszöbölve ezzel a társas helyze-

tekben rejlő nehézségeket. Az egyénre szabott autizmusspecifikus támogatások IKT-

eszközökön lehetnek hozzáférhetők (pl. augmentatív-alternatív kommunikáció, a te-

vékenységszervezést és az adaptív viselkedést támogató vizuális algoritmusok). A 

társas és kommunikációs nehézségek leküzdésében szintén hasznosak a digitális 

technológia nyújtotta lehetőségek. A munkavállalás és az önálló életvitel megalapo-

zása szempontjából szintén kiemelt szerepe van a tantárgy tanulásának. Ugyanakkor 

az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fokozottan veszélyeztetettek lehetnek: 
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tevékenységrepertoárjuk és kapcsolataik beszűkülhetnek a túlzott eszközhasználat 

következtében. Társas naivitásuk megnehezíti az életkornak megfelelő felelős, biz-

tonságos internethasználat kialakulását. 

A technika és tervezés a kreativitásra és problémamegoldó gondolkodásra épít, me-

lyek az autizmusban a típusos gyengeségek területei. Ugyanakkor a tantárgy előnye, 

hogy a komplex gyakorlati problémák megoldását cselekvés általi tanulás útján ta-

pasztalhatják meg a tanulók, ami igen előnyös az autizmus spektrumzavarral küzdők 

számára. A tantárgy tartalmának elsajátítása és alkalmazása a felnőttkori önállóság 

szempontjából kiemelten fontos. Valamennyi évfolyamon és kerettantervi típusnál 

fontos, hogy a tanulók vizuális segítséget kapjanak a feladatok önálló, sikeres kivite-

lezése érdekében. 

7.9. Testnevelés és egészségfejlesztés 

A testnevelés és egészségfejlesztés kiemelt szerepet játszik az autizmus spektrum-

zavarral küzdő tanuló fejlődése szempontjából. A rendszeres mozgás segít a stressz 

csökkentésében, a nagy- és finommozgások, a mozgáskoordináció fejlődésében, a 

testi tudatosság fejlődésében, az egészségmegőrzésben. A sportban elért teljesít-

mények, eredmények pozitív hatással vannak a tanuló önértékelésére, önbecsülésé-

re. Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek mozgásfejlődése a tipikusan 

fejlődő kortársakéhoz képest jelentős elmaradást mutathat, ezért a teljesítménnyel 

kapcsolatos elvárásokat egyénre kell szabni. Jellemző az adott életkorban elvártnál 

gyengébb mozgáskoordinációs képesség. A testnevelésórákon való részvételt nehe-

zíthetik a szenzoros ingerekre adott szokatlan válaszok (pl. tornateremben, uszodá-

ban a zajok, fények, szagok lehetnek az egyén számára extrém módon túlterhelők). 

A társas megértéssel kapcsolatos típusos nehézségek nehezíthetik a csapatsportok-

ban való részvételt. A testnevelésórákon való sikeres részvétel biztosításában nagy 

szerepe van az egyénre szabott vizuális segítségnek (pl. vizuális időmérő, az aktivi-

tások sorrendjét és mennyiségét jelző algoritmusok). 

8. Az iskolai fejlesztés szakaszai 

 A harmadik nevelési-oktatási szakasz (9–12. évfolyam) feladatai 

8.3.1. Átmenet az alap- és középfokú képzés nevelés-oktatás között 

A középiskolába lépés jelentős stressz forrása lehet, mivel nagymértékben változik a 

mindennapi rutin, a szokásrend, az iskolába járás útvonala, az épület, a fizikai kör-

nyezet. Új tantárgyak lépnek be, magasabb szintű elvárások jelennek meg az önálló-

ság területén. Változnak a tanárok és a kortársak is. Ebben az életkori szakaszban 

megnő a kortársakkal való együttműködés, a kortárscsoporthoz való tartozás jelentő-

sége, ami a nehézségek markáns területe az autizmusban érintett tanulók számára. 

Az átmenet támogatásának általános sémája: 

a) Információgyűjtés, -felmérés. 
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b) Az átmenetben részt vevő team létrehozása (autizmussal élő fiatal, szülők, el-

látó szakemberek, a fogadó hely közösségei). 

c) A befogadó hely bevonása. 

d) A környezet adaptálásának megtervezése. 

e) A kulcsfontosságú, tanítandó készségek, viselkedések tanulása, általánosítá-

sa. 

f) Az átmenet folyamatának megtervezése és kivitelezése. 

g) Utánkövetés. 

 

Az átmenet támogatásának stratégiái a következők: 

a) Időben, legalább 1-2 évvel az intézményváltás előtt érdemes elkezdeni a ter-

vezést, a továbbtanulási lehetőségek lehető legteljesebb feltárásával. 

b) A tervezés valamennyi partner bevonásával történjen, beleértve az autizmus-

sal élő tanulót! 

c) Fontos a fogadó intézmény lehető legkorábbi bevonása, az intézményi közös-

ségek felkészítése. 

d) A tervezés során a meglévő készségekre, erősségekre, preferenciákra érde-

mes építenünk, fontos elszakadni a deficitorientált szemlélettől. 

8.3.2. A középfokú képzés kiemelt céljai és nevelési-oktatási feladatai 

Az autizmus spektrum sokszínűsége következtében a középfokú képzés valamennyi 

intézménytípusában jelen vannak autizmussal élő tanulók. 

Valamennyi intézménytípus esetében prioritást élvez a fiatalok pályaválasztásának 

előkészítése, támogatása, a felnőttkori önállóság és autonómia megalapozása. 

A speciális érdeklődési kör megfelelő támogatással a későbbi munkavállalás alapja 

lehet, ezért át kell gondolni, hogy az milyen szakmákhoz kapcsolódhat. 

A pályaválasztás szempontjából alapvető, hogy a tanuló tisztában legyen erősségei-

vel és nehézségeivel, vagyis a reálishoz közelítő énképpel, önismerettel rendelkez-

zen. 

9. Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztendő területek 

A személyre szabott tanulás biztosítása, a tanuló fejlődését támogató multidiszcipli-

náris team elérhetősége (szükség esetén gyermekpszichiáter, pszichológus, szociá-

lis szakember bevonása), az autizmusszempontú akadálymentesítés, az adaptált 

tananyag, a differenciált tanulásszervezési módok alkalmazása egyaránt szükséges 

az iskolai kudarc megelőzése és a tanuló fejlődésének biztosítása szempontjából. 

9.1. Erősségek, tehetséggondozás 
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Az autizmus területén a tehetséggondozás gyakran ugyanolyan fontos feladat, mint a 

fogyatékosságból fakadó nehézségek kompenzálása. Az autizmussal élő tanulók 

egyes esetekben olyan képességeket mutathatnak, melyek valóban kiemelkedők. 

Gyakrabban azonban csak az általános fejlődési elmaradáshoz képest jobbak a ké-

pességek valamely területen. A fejlesztési elvekben foglaltaknak megfelelően nem 

törekedhetünk a kiemelkedő képességek egyoldalú fejlesztésére, hiszen ezzel ön-

magában nem segítenénk elő a felnőttkori adaptációt. 

A pedagógusok általános feladata e téren sokrétű: meg kell próbálniuk a 

jó/kiemelkedő képességeket a későbbi sikeres adaptáció szolgálatába állítani, a spe-

ciális érdeklődést a gyermek, fiatal motiválására használni. Segíteniük kell abban is, 

hogy a családok megértsék az autizmus következményeként kialakult fejlődésmenet 

sajátosságait. Így érhető el, hogy a családok reális célokat tűzzenek ki a gyermek 

jövőjével kapcsolatban. Emellett fontos feladat a kiemelkedő képességek felismerése 

és gondozása. A tehetséggondozás folyamatában nagyon fontos meglátni a különle-

gest, a speciális adottságot a tehetséges gyermekben, bármilyen területen nyilvánul 

is az meg. Az egyénileg szervezett tehetséggondozással a kiemelkedő képességek 

fejleszthetők, és a felnőttkori munka, valamint az örömteli szabadidős tevékenységek 

alapjául szolgálhatnak. 

9.2. Fejlesztendő területek 

9.2.1. Szociális kommunikáció 

Az autizmus spektrumán érintett tanulóknál minden esetben, az intézményrendszer 

bármely típusában szükséges a szociális-kommunikációs készségek direkt módsze-

rekkel történő, explicit tanítása és a társas megértés fejlesztése. A tanítás céljait, 

módszereit és eszközrendszerét az egyéni felmérések alapján kell meghatározni és 

a tanítás eredményét folyamatosan monitorozni szükséges. 

9.2.2. Önállóság és autonómia 

Az autizmusra jellemző nehézségek kompenzálása érdekében prioritást kap az önál-

lóság kialakulásának támogatása az élet minden területén, szoros együttműködés-

ben a családdal. Az önállóság eléréséhez egyrészt a megfelelő, egyénre szabott 

sérülésspecifikus eszközrendszer biztosítása szükséges (pl. egyénre szabott vizuális 

algoritmusok), másrészt megfelelő tanulási helyzeteket kell biztosítani a tanuló szá-

mára. 

9.2.3. Adaptív viselkedés támogatása 

A tanulók számos olyan viselkedést, magatartásformát mutathatnak, melyet a kör-

nyezet nemkívánatosnak minősít, tilt, esetleg csupán szociálisan furcsának tart. Ezen 

viselkedések között előfordulnak veszélyes, destruktív, agresszív vagy önkárosító 

megnyilvánulások, de ide sorolhatjuk a beilleszkedést nehezítő sztereotip viselkedé-

seket vagy a szélsőséges passzivitást is. A beilleszkedési nehézségeket eredmé-

nyező viselkedések hátterében sokféle ok állhat. Ezek közül a leggyakoribbak: kom-
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munikációs nehézségek, fokozott érzékenység bizonyos környezeti ingerekkel 

szemben, a szociális megértés hiánya, változások megértésével, elfogadásával kap-

csolatos nehézségek stb. A pedagógusok feladata, hogy a családdal egyetértésben 

rangsorolják a nem kívánatos viselkedéseket súlyosság és fontosság szempontjából, 

majd megoldási stratégiát dolgozzanak ki. Szükség esetén a folyamatba bevonandó 

pszichológus és pszichiáter is. A beilleszkedési, magatartási nehézségek és azok 

okai rendkívül változatosak az autizmusban, ezért egyéni felmérés és egyénre sza-

bott stratégiák alkalmazása szükséges. A beavatkozás tervezése mindig a nemkívá-

natos viselkedés pontos meghatározásán és konkrét tartalmú, pontos jegyzőkönyve-

zésén alapul. Az alkalmazott stratégiák alapja a viselkedés- és kognitív terápia. A 

sikeres beavatkozás egyik feltétele, hogy adott viselkedés kezelése során a környe-

zet egységes reakciókat adjon. 

A leggyakrabban alkalmazott stratégiák: 

 Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák tanítása. 

 A problémás viselkedés megelőzése. 

 A kívánatos viselkedések pozitív megerősítése. 

 Új készség fejlesztése, megfelelő alternatív viselkedés tanítása. 

 Hatékony kommunikációs stratégiák kialakítása. 

 Kognitív-viselkedéses stratégiák (pl. képes, ill. írott forgatókönyvek a megfele-

lő viselkedés szervezéséhez). 

10. Értékelés, célok, tanulási eredmény 

A Nat-ban megjelölt célok elérésében az autizmus változatos spektrumának megfele-

lően igen nagy egyéni eltérések lehetnek. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanu-

lókra jellemző típusosan egyenetlen, ún. „csipkézett” képességprofil miatt egy tanu-

lási területen belül is előfordulhatnak szélsőségesen eltérő teljesítmények. Az intuitív 

társas megértést és rugalmas gondolkodást kívánó célok elérése jóval hosszabb időt 

vehet igénybe a kortársakhoz képest, vagy módosítva érhetők el. 

A tanulási eredmény értékelésénél elsősorban a tanuló önmagához mért fejlődését 

kell figyelembe venni, valamint azt, hogy a megszerzett tudást képes-e önállóan, ru-

galmasan, élethelyzetekben alkalmazni. 

A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál alapve-

tően módosul. A mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. Tájékoztatnak a gyer-

mek állapotáról, mérik a fejlesztés, képzés nevelés-oktatás eredményességét, meg-

határozzák annak további irányát. 

Az érdemjegyekkel történő visszajelzés mellett javasolt egyénre szabott, szöveges 

fejlesztő értékelést alkalmazni. 

A tanulók elért teljesítménye ritkán tudatos törekvés eredménye. A teljesítmény sok-

szor a természetes érésnek, a jól szervezett környezetnek, a tudatosan és lépésről 
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lépésre megtervezett pedagógiai beavatkozásnak, a jól működő motivációs bázisnak 

köszönhető. Autizmusspecifikus probléma, hogy az értékelés-minősítés közösségi 

megegyezésen alapuló, elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája a tanulók 

számára nem feltétlenül motiváló és információértékű. A konkrét, azonnali és folya-

matos visszajelzés jól érthető, informatív, ezért az egyéni képességeknek megfelelő 

szintű értékelési rendszer hatékony az önértékelés, önkontroll kialakításában. 

A visszajelzés legyen pozitív tartalmú, továbbá fogalmazódjon meg a tanuló számá-

ra, hogy miként lehetne sikeresebb! Az értékelésnél és minősítésnél minden esetben 

az a legfontosabb szempont, hogy a tanuló önállóbbá vált-e, és hogy milyen mérték-

ben képes ismereteit alkalmazni a mindennapi életben. Ennek mérésére az informá-

lis pedagógiai felmérések különböző típusai szolgálnak. 

Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a 

magatartás és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, ja-

vasolt, hogy autizmus diagnózis esetén a tanulók kapjanak felmentést a minősítés 

alól. 

11. Állapotmegismerés – szakértői vélemény 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló iskolai ellátásának, habilitációs, rehabili-

tációs fejlesztésének alapja a szakértői vélemény. 

A szakértői vélemény tartalmazza a vizsgálat célját, előzményeit, a diagnó-

zist/diagnózisokat és a komplex szakértői vizsgálat eredményeit, megállapításait. 

A szakértői véleményeken szereplő, az autizmus spektrumába tartozó diagnózisok a 

következők lehetnek: pervazív fejlődési zavar, gyermekkori autizmus, Asperger-

szindróma, egyéb pervazív fejlődési zavar, másként nem meghatározott pervazív 

fejlődési zavar. 

A szakértői vélemény javaslatot tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a tanuló együtt-

nevelés vagy különnevelés keretében folytassa-e a tanulmányokat, valamint hogy 

tankötelezettségét iskolába járással vagy magántanulói jogviszony keretében telje-

sítse-e. 

A szakértői vélemény kitér a szakemberszükségletre, a rehabilitációra vonatkozó 

időkeretre, valamint az egyéni mentesítésekre. 

A szakértői vélemény tartalmazza továbbá a rehabilitációs javaslatot, mely általában 

a fejlesztés fő irányait, területeit jelöli ki hosszabb távra. Ezeket az irányokat a tanulót 

ellátó szakembereknek a részletes pedagógiai felmérést követően konkrét célokra 

kell bontaniuk. 

Az egyéni fejlesztési tervet megalapozó legfontosabb felmérések autizmus spekt-

rumzavar esetében a következők: intellektuális képességek felmérése, a kommuni-

káció, a nyelvi és beszédkészségek felmérése, az adaptív funkciók felmérése, az 

egészségi állapot felmérése. 
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A szakértői véleményben meghatározott átfogó célokhoz, fejlesztendő területekhez a 

következő részterületek informális felmérése alapján tűzhetők ki konkrét, mérhető, 

operacionalizált célok: 

 a motiváció lehetőségei, 

 a szimbólumértés szintje, 

 szenzoros reakciók, 

 kommunikációértés és -használat, kommunikációs funkciók, 

 szociális készségek, 

 kognitív készségek, 

 mozgás: finommotoros és nagymotoros készségek, 

 szabadidős készségek (önálló és társas), 

 önkiszolgálás, önállóság és rugalmasság a mindennapokban. 
Az egyes részterületek felmérését a gyermek, tanuló ellátását végző intézményben a 

gyógypedagógus végzi, a szakvélemény ezekre általában nem tér ki. A szakvéle-

mény szerinti ellátáshoz azonban szükség van a részletes pedagógiai felmérésre. 

12. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció céljai és feladatai az 

iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és elsősorban 

egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatók meg. Módszertanilag az 

autizmusspecifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív viselkedés-

terápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szüksé-

ges. Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másod-

lagos viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és 

rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide, a következő területeken: 

 elemi szociális-kommunikációs készségek; 

 viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip visel-
kedések stb.); 

 figyelem, emlékezet, utánzás, problémamegoldó gondolkodás, énkép, önisme-
ret; 

 érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, 
izomhypotonia korrigálása; 

 elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók; 

 önkiszolgálás, önellátás; 

 saját speciális segédeszközök mindennapi helyzetekben való rutinszerű hasz-
nálata; 

 lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása; 

 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása; 

 iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való visel-
kedés szabályainak elsajátítása; 

 a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása. 

13. Együttműködés a családdal és más partnerekkel 

A családdal és más partnerekkel való szoros partneri együttműködés az 

autizmusspecifikus ellátás alapja. Fontos, hogy a családtagok és az ellátásban részt 
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vevő szakemberek kölcsönösen informálják egymást a tanuló fejlődésével kapcso-

latban, és támogassák egymást a közös célok elérésében. A szülők és családtagok 

nélkülözhetetlen információkkal szolgálnak az autista tanuló egyedi fejlődéséről, mo-

tivációjáról, kommunikációs és tanulási stílusáról, ezért a sikeres szakmai munka 

elképzelhetetlen a család bevonása nélkül. A szakembereknek tudatában kell lenni-

ük, hogy a családtagok tartós stresszt élhetnek át, ezért különösen fontos irányukban 

az empatikus, támogató attitűd. Ideális esetben a tanuló fejlődésének támogatására 

team alakul, melyben helyet kap minden olyan családtag és szakember, aki szerepet 

játszik az egyéni fejlesztési célok elérésében, így természetesen tagja maga a tanuló 

is. A team lehetséges tagjai: a tanuló, a családtagok, a tanuló pedagógusai, utazó 

gyógypedagógus, utazó konduktor, (gyógy)pedagógiai asszisztens, az előző vagy 

következő ellátó intézmény szakemberei, gyermekpszichiáter, pszichológus, eseten-

ként szociális szakember. A szoros együttműködés a felső tagozatban és a középis-

kola évei alatt is szükséges, többek között azért, mert az autista tanulók gyakran ke-

véssé osztják meg környezetükkel élményeiket, tapasztalataikat, problémáikat. A 

szülők, családtagok számára kiemelkedően fontos, hogy folyamatosan információkat 

kapjanak a tanuló fejlődéséről, teljesítményéről. Kívánatos, hogy a szakemberek ki-

emeljék a pozitív eredményeket az esetleg eltérő viselkedések és teljesítmények 

mellett, és segítsenek a reális jövőkép kialakításában. Az összehangolt nevelési cé-

lok, a következetes elvárások, a tanuló viselkedésének és teljesítményének közös 

értékelése nagymértékben hozzájárul a felnőttkorra való sikeres felkészüléshez. 

H, AZ EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI 

FEJLESZTŐ PROGRAMJA 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar gyűjtőfogalom, a sajátos nevelési igényre való jo-

gosultság egyik kategóriája. Ebbe a kategóriába tartoznak a súlyos tanulási, figye-

lem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók, akik az iskolai teljesítmé-

nyek és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képes-

ségek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt 

egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megse-

gítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. A kategória többféle diagnózist tar-

talmaz, részben idegrendszeri fejlődési zavarokat (ADHD és specifikus tanulási za-

var), részben a magatartás-szabályozás más zavarait. Az egyéb pszichés fejlődési 

zavar kategóriába tartozó állapotok gyakran együttesen is előfordulnak, illetve más 

idegrendszeri fejlődési zavarokkal is együtt járhatnak (komorbiditás). 

A (specifikus) tanulási zavar egy olyan multifaktoriális meghatározottságú ún. ideg-

rendszeri fejlődési zavar (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, vagy ezek halmozó-

dása), mely az átlagos vagy akár átlag feletti értelmi képességek és a szükségletek-

hez illeszkedő, megfelelő oktatási feltételek ellenére okoz komoly nehézségeket a 

tanulásban, a sikeres iskolai előmenetelben. 
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Az ADHD kifejezés egy angol mozaikszó (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

magyarul figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar), mely figyelemhiánnyal és/vagy 

túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. 

A magatartásszabályozási zavar is az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriában 

nevesülő SNI állapot. Összefoglaló név, mely alatt impulzuskontroll-zavart (sze-

mélyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló agresszív, destruktív szóbeli és visel-

kedéses kitörések) és diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó), diszszociális (nor-

masértő, agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat értünk. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók szakmai 

oktatásának elvei: 

 Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló iskolai alulteljesítés 

esetén folyamatos gyógypedagógiai megsegítést igényel, ami komplex fejlesztést 

szolgáló foglalkozások formájában, a többségi oktató bevonásával, az egyéni 

képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében végezhető. 

 A fejlesztés hatékonyságához szükséges, hogy egyéni fejlesztési terv alapján 

egyrészt komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, másrészt a 

tanórákon az egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében 

történjen. 

 A tanulók fejlesztésében törekedni kell a tudatos, tervszerű, egyénre szabott 

fejlesztési terv kialakítására; a komplex megközelítésre és módszerválasztásra; a 

fejődési dinamika nyomon követésére. 

 A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt jelentőségű a tananyag adaptálása; 

tanulásmódszertani elemek beemelése; változatos tanulásszervezési módok, 

differenciált oktatásszervezés, projektmunka biztosítása; a tanuló szükségleteihez 

illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre szabott, tanulóközpontú 

tanulás; az értékelési eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés 

szükségessége; a társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének 

kiemelt támogatása az egyéb pszichés fejődési zavar kategóriába tartozó 

mindegyik tanulónál, ami lényeges elvi kiindulópontja a gyakorlati munkának; az 

egyéni tanulási utak megismerésének szükségessége, az adekvát pedagógiai 

támogatás tervezése céljából; a kronológiai életkorból adódó sajátosságok kiemelt 

figyelembevétele; az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók, 

különösen a nyelvi képességek fejlesztése; a környezet illesztése a gyermek 

szükségleteihez; érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítása; átlátható és 

érthető szabályok kialakítása. 

 Fontos tényező a tanulók támogatásában a szülők bevonódásának elősegítése, a 

partnerségi viszony kialakítása és a pedagógusok (tanórán a pedagógiai 

asszisztens), a (külső, belső) segítő szakemberek munkájának összehangolása, 

együttműködése. 

 

Kiemelt feladatok a szakmai oktatás során: 
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 A tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztése, az 

esetleges adaptálása. 

 A pozitív énkép és önértékelés kialakítása érdekében a tanulóval szemben 

támasztott egyértelmű és már a tanulási folyamat elején ismertetett elvárások. 

 Az optimális és támogató tanulási környezet kialakítása az előzetesen felmért 

szükségletek alapján. 

 Az előzetes tudás és a meglévő képességek – az állapotnak megfelelő 

gyógypedagógus végzettségű oktató általi –felmérése, egyéni fejlesztési terv 

készítése a rehabilitációs foglalkozásokhoz. 

 Az énhatékonyság erősítése az osztálytermi és egyéni munkán keresztül is. 

 Módszertani sokrétűség és differenciálás megvalósítása. 

 A feladatok megoldásához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell 

megjelölni ott, ahol erre szükség van. 

 A feladatok tartalmát, a nevelési-oktatási célt szem előtt tartva, a tanuló egyéni 

szükségleteihez, képességstruktúrájához és teherbírásához szükséges 

igazítani. 

 A személyre szabott fejlesztő értékelés. A szummatív értékelés helyett 

fejlesztő és diagnosztizáló mérés és fejlesztő szöveges értékelés alkalmazása 

indokolt. 

 A tanulás iránti motiváció, kitartás és a kudarctűrő képesség növelése, a 

kortársakra és a felnőttközösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok 

kialakítása, a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra 

nevelés. 

Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő 

értő olvasás készségének kialakításával az olvasóvá válás elősegítése. 

Az íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) esetében kiemelt feladat az osz-

tályfoknak megfelelő íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a tanuló ké-

pes legyen használni az írott nyelvet (akár folyóírás, akár nyomtatott írás, akár gép-

írás verziókban) a kommunikáció, ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcso-

latok létesítésének céljára. 

A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv ortográ-

fiájának/helyesírásának tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny írás-

készség elérése, az önellenőrzés különböző módjainak (pl. infokommunikációs tech-

nológia, helyesírás-ellenőrző és -javító szoftver) készségszintű elsajátíttatása. 

A számolási zavar (diszkalkulia) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló az osztály-

fokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matemati-

kai kompetencia megszerzésére, a matematikai műveletek használatára, az ismeret-

szerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. 
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A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a 

tanuló a figyelmi, aktivitási és impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az osztály-

fokának megfelelő ismereteket és kompetenciákat minden tantárgy esetében. Cél, 

hogy az ismeretszerzés és - alkalmazás, a tudásgyarapítás és képességfejlődés osz-

tálytermi és hétköznapi színtereken is megvalósuljon.   

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályok-

hoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulá-

sok leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

Speciális személyiségfejlesztési feladatok: 

- Támogatni szükséges a kapcsolati hálók kiépítését, fenntartását. Lényeges az 

érintett tanulók kimozdítása az esetleges passzivitásból, az iskolai életben 

való aktív részvétel támogatása. 

- Fontos, hogy megtanulják az érzelmek és más szociális jelzések felismerését, 

a metakommunikatív jelzések megértését, az érzelmek, vágyak, célok, 

gondolatok megfelelő kifejezését és értelmezését. 

- A kortárskapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához szükséges készségek 

fejlesztésével, a kapcsolatépítés facilitálásával/ösztönzésével lehetőség 

adódik a szociális viselkedéselemek fejlesztésére, gyakorlására. 

- Támogatni kell a tanulóban a felelősségvállalást, a gondoskodást, a 

segítőkészséget, az empátiát, a toleranciát, az együttműködést, a 

szolidaritást, a kockázatvállalást, a konfliktushelyzetekben az asszertivitásra 

támaszkodó konfrontációt is. 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 
pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon 
szakképzettséget szerzett oktatók, pszichológus és egyéb szakemberek (pl. 
szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú 
órakeretben zajlik. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezésé-
ről (mikro-, ill. makrotervezés) tájékoztatást kell kapniuk az osztálymunkában részt 
vevő oktatóknak különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére. Az egyéni fejlesztési 
terv célkitűzéseinek megvalósulása időszakosan, az ütemezési fázis befejezését kö-
vetően ellenőrzésre kerül a további célkitűzések megtervezését megelőzően, melyről 
az oktatónak szintén tájékoztatást kell kapnia. 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők fejlesztési 

programja 
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 

jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Szűrés és diagnosztizálás 

Intézményünk inkluzív, befogadó iskola, így egyenlő esélyt ad minden 

diáknak tanulmányai folytatására; megteremtve az egyenlő hozzáférés 

lehetőségét. Ahhoz azonban, hogy az esélyegyenlőség valós gyakorlat 

maradhasson, folyamatosan szükséges az oktatók továbbképzése, 

önképzése, és az együttműködés más segítőkkel. 

Együttműködés a segítő szakemberekkel 

Iskolánkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk az ifjúságvédelmi felelős, 

a szociális munkás és az iskolapszichológus, valamint az osztályfőnöki 

munkaközösség együttműködésének. Noha az iskolai teljesítményre és 

magatartásra is negatívan kiható otthoni nehézségek észlelése esetén 

az osztályfőnökök és oktatók előbb a gyermekkel igyekeznek tisztázni a 

problémákat, ám a nehézségek megfelelő és szakszerű kezelése 

érdekében szükség esetén bevonják az illetékes iskolai szakembereket, 

például az iskolaorvost, az iskolapszichológust vagy védőnőt. 

 

Más kultúrából érkezett (például migráns) tanulóink beilleszkedését 

szervezett tanórai, célirányos foglalkozások segítségével kívánjuk 

megkönnyíteni. Tanulmányi ügyekben történő és intézményen belüli 

eligazodásuk érdekében számukra egyéni segítő oktató- és diákpárok 

kialakítására törekszünk. Ugyanilyen nagy hangsúlyt fektetünk a tanórán 

kívüli vagy szabadidős foglalkozásokra, az integrációjukat elősegítő 

tematikus programokra. Az egyéni bánásmód 
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megvalósítása és az integráció elősegítése érdekében az

 értékelésnél az osztályfőnököknek lehetőleg 

figyelemmel kell lenniük a tanulók körülményeire. Beilleszkedésüket 

azáltal is segítjük, hogy az osztályközösséget előre felkészítjük kulturális 

különbözőségük megfelelő kezelésére, az együttélés és az elfogadás 

technikáira. 

 A hiteles, őszinte kommunikáció és a következetes nevelés 
(egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, kompetenciák 
fejlesztése). 

 Juttassuk a tanulót sikerélményhez. 

 A tanulók ismerjék meg az emberi viselkedés alapvető 
személyiség- és szociálpszichológiai törvényszerűségeit (a 
magatartás etikai követelményeit). 

 A pozitív magatartásformák kialakítása, gyakoroltatása. 

 Fejlett szociális és kommunikatív képesség kialakítása. 

 A tanulókban is fejlődnie kell az empátiás és 
metakommunikatív képességeknek. 

 Erősítsük a pontos, előítélet mentes
 személyészlelést, a toleranciaképességet. 

 Váljon képessé a konfliktushelyzetek kezelésére, megoldására. 

 Képes legyen a közösségi és az egyéni értékrend meghatározására. 
 

Az iskola céljai közt kiemelt szerepet tölt be a "mindenkit valamely 

/bármely/ sikerhez juttatásának" elve, ez hatékony eszköz a 

beilleszkedési zavarok korrekciójára. Ez a lehető legjobb választási 

szabadsággal társul. Ez az elv valósul meg a szakmai képzés széleskörű 

kínálatában, továbbá az iskola jutalmazási eljárásai során alkalmazott 

elvben, hogy ti. a relatív teljesítményt, a javítást megdicsérjük. 

Fontosságot tulajdonítunk e téren annak is, hogy a Diákönkormányzat 

egyetértési jogköre kiterjedt, így széleskörű tanulói részvétel 

érvényesítése segíti a tanulók azonosulását az iskola céljaival. 

Az iskolában gyermekvédelmi felelős oktató működik, aki jó 

együttműködést tart fenn a Polgármesteri Hivatal szociális 

ellátórendszereinek felelőseivel. 
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6. E

GÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

A Kormány 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelete  101. §  A tanuló iskola-egészségügyi 

ellátására az iskola-egészségügyi ellátásról szóló miniszteri rendeletet alapján ké-

szült.   

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen az ok-

tatók a szakképző intézményben végzett tevékenységet és a tanuló, kiskorú tanuló 

törvényes képviselője részvételét a szakképző intézmény életében úgy befolyásolják, 

hogy az a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. (102.§ 

( 1.)) 

A szakképző intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

tanuló egészséghez, biztonsághoz való joga alapján a teljes körű egészségfejlesz-

téssel összefüggő feladatokra ( 102.§ ( 2.)) 
Az egészségfejlesztés alapelvei:  

 a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megterem-

tésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti és egészségtudatosság erősödésének előkészítése, 

 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 az egészségnevelés mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

Az egészségfejlesztés  célja:  

Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés 

során növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. 

Fontos számunkra az egészségkulturáltság emelése, olyan tulajdonságok kifejlesz-

tése tanulóinknál, melyben az egészségfejlesztés során szerzett tudásukat haszno-

síthatják a mindennapi életben.  Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport 

egészségmegőrző hatásának növelése, a sport egészségmegőrző szerepének nép-

szerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a mindennapi testedzés megva-

lósítására szolgáló programot is. 

 

Az iskola egészségnevelési program alapelve: 

 

Egészségnevelő munkánk az iskolai élet valamennyi területére kiterjed. Szemléletet 

csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon 

arra törekszünk, hogy diákjaink a mindennapi életben hasznosítható, praktikus 

tudáshoz jussanak. 

A közoktatás intézményrendszerében a tanulók egészségnevelési tudatformálását a 

hatályos tartalmi szabályozás jogilag megalapozza, de az oktatási intézmény 

figyelembe veszi a közvetlen társadalmi, természeti környezetet és a helyi 

adottságokat is.  
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Az egészségnevelés átfogó célja, feladata: 

 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségtudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék képes legyen az egészségi válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve a társadalmak fenntartható fejlődését. 

A tanulókban tudatosodjon és alakuljon belső igénnyé a környezeti felelősség, belső 

szociális felelősség, külső szociális felelősség. 

Ennek érdekében segítjük a tanulóknál a következők kialakulását, fejlesztését: 

 

 nyitott, önálló személyiséggé válást 

 összefüggések megértését, holisztikus szemlélet kialakulását 

 az élet tiszteletét, az értékek védelmét 

 konfliktusok, problémák kezelését 

 együttműködési stratégiák megismerését 

 a sokféleség értékként való elfogadását 

 empátia, tolerancia fejlesztését 

 egészséges életmód igényét 

 globális gondolkodásmódot 

 a munka, a kiemelkedő teljesítmény megbecsülését 

 cselekvési stratégiákat, cselekvési kultúrát 

 lokális elkötelezettséget 

 helyes fogyasztói szokásokat 

 

Feladat: 

 Az egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, helyes szokások 

gyakoroltatása 

 A leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezők és 

elkerülési módjaik megismertetése 

 Helyes napirend éd hetirend kialakítása 

 Az egészséghez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása 

 Helyes életmód követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása 

 Megfelelő testi-lelki kondició kialakítása, megőrzése 

 Szabadidő hasznos eltöltés igényének felkeltése 

 Mindennapos testedzés biztosítása 

 Személyiség és egészségkárosító tényezők felismerése 

 Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése 

 Felelősségteljes párkapcsolat, családalapítás igényének felkeltése 

 Közlekedési szabályok, helyzetek, helyes magatartási szokások 

folyamatos gyakoroltatása 

 Egészséges táplálkozás, életmód 
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Az egészségnevelés – egészségfejlesztés feltételrendszere: 

 

Egészségnevelési munkánk céljainak megvalósításához elengedhetetlen, hogy az 

iskolai élet résztvevői egymással, külső intézményekkel jó kapcsolatot alakítsanak ki. 

 

Az egészségnevelés humán erőforrásai: 

Humán erőforrás Feladatat, szerepkör 

Iskolavezetőség  Támogatja az egészségnevelési programokat. Anyagi 

forrásokat teremt. Ösztönző rendszert dolgoz ki. A minőségi 

munka részeként értékeli a tevékenységet. Aktívan részt vesz 

az egyes programokban. 

Pedagógusok: 

Gyógypedagógus, 

Gyógytornász, 

Testnevelő, 

Rehabilitációs 

úszásoktató, 

Logopédus, 

Pszichopedagógus 

Konduktor 

Környezetvédő, 

Biológus – 

Táplálkozás  

szakértő 

Iskola 

egészségügyi 

ellátás: 

Iskolaorvos 

Fogorvos 

Védőnő 

E.ü.asszisztens  

 

 

 

 

Éves tervet készítenek, évfolyamokra bontják le, 

tantárgyakban építik be az egészségneveléshez kötődő 

tartalmakat. Tanórán kívüli programokat, tevékenységeket 

szerveznek és tartanak. Pályázatokat írnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola egészségügyi szolgálat által nyújtott segítség 

megelőző jellegű: 

Egészségügyi vizsgálat, szűrés, gondozás, oltás, 

közegészségügyi tevékenység, felvilágosítás, tanácsadás, 

pályaválasztásra való felkészítés. 

A védőnő az orvos utasítása alapján ellátja a tanulókat, 

szakorvosi vizsgálatra kísérik a beteg gyermekeket.  

Baleseti elsősegélyt nyújtanak. 

 

 

Pszichológus 

 

Segíti  a testi – lelki egyensúly megteremtést, megőrzését. 

Gyógypedagógiai 

asszisztensek, 

gyermekfelügyelők 

 

Segítik a tanári munkát, tevékenyen részt vesznek a 

programokban. 

 

Munkavédelmi 

Gondoskodik a veszélyes anyagok, vegyszerek biztonságos, 

szakszerű elhelyezéséről. 
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felelős 

Adminisztratív 

 dolgozók 

A program hátterének biztosításával támogatják az 

egészségnevelő munka megvalósítását. 

 

Technikai dolgozók 

 

A program tárgyi feltételének biztosítása 

 

Diákok 

 

Valamennyi diák sokoldalúan vesz részt a programban. 

 

Külső erőforrás: 

 

 szülők 

 ÁNTSZ 

 Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Gyermekjóléti Szakszolgálat 

 Nevelési Tanácsadó 

 Iskolafogászat 

 Gyermekpszichiátriai Gondozó 

 Megyei Pedagógiai Intézet 

 Rendőrség 

Anyagi erőforrások: 

 

Fenntartó  

Pályázatok 

Iskolai költségvetés 

 

Az egészségnevelés objektív feltételei (erőforrások): 

 

Ismerethordozók, segédeszközök, objektumok (az eredményes egészségnevelés 

feltételei) 

o képanyag (videó, CD-ROM, Internet) 

o számítógép 

o szakkönyv 

o szemléltető eszközök 

o modellek 

o sporteszközök 

o speciális sporteszközök 

o terápiás eszközök 

o szaktanterem 

o tv, diavetítő 

o könyvtár 

o orvosi szoba 

o kondicionáló-testedző terem 
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o mozgásnevelő-mozgásfejlesztő szoba 

o GYEK-úszómedence 

o Városi uszoda  

o Masszázsszoba 

o Fito terápia 

o Büfé/konyha /Dobbantó tanterem/ 

 

 

Pályázati lehetőségek, melyek javítják az egészségnevelés finanszírozási feltételeit, 

a pályázatokat meghirdetők szerint: 

8. Egészségügyi- és Családügyi Minisztérium 

9. Megyei Közalapítvány 

10. OM 

11. Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány 

12. MECENAS 

13. ISM 

14. Fenntartó 

 

Az egészségnevelés humán erőforrásai: 

 A tantestület kompetenciájának fejlesztése a program megvalósítása 

érdekében 

 

Képzések, továbbképzések: 

 Szakirányú képzés 

 Szakirányú módszertani továbbképzés 

 Szakirányú ismeretbővítő továbbképzés 

 Fejlesztő továbbképzés (programadaptálás, kompetencia területek,  

tanulásszervezési, módszertani stb.) 

 Belső továbbképzés 

 Külföldi tanulmányút 

 Egyéb (speciális továbbképzés) 

 

Az egészségnevelés szempontjából kulcsfontosságú kompetenciák, melyekkel az 

egészségnevelőknek rendelkezniük kell: 

1. Tudás, felkészültség 

2. Tapasztalat 

3. Tájékozottság 

4. Motiváltság 

5. Módszertani kultúra 

6. Kapcsolatteremtő készség 
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7. Elkötelezettség 

8. Tudatos egészségnevelő szemlélet 

9. Nyelvtudás 

Az egészségnevelés fejlesztési követelményeinek konkrét megfogalmazását a neve-

lési program tartalmazza a NAT, a kerettantervi előírások, valamint a helyi adottsá-

gok, igények szerint. 

Az egészségnevelés tartalmi kérdéseiben (kiválasztás, rangsorolás) segíti a döntést 

a helyzetelemzés kapcsán végzett önértékelés. A tartalmi elemek integrációját a tan-

tárgyi programokba összehangolt, közös munkával valósítja meg a tantestület.  

Ellenőrzés, értékelés, minőségfejlesztés, ösztönzés: 

 

Alapelvek 

- Az egészségnevelésben az ellenőrzés, az értékelés, a minőségfejlesztés és az 

ösztönzési rendszer összekapcsolódik. 

- A menedzsment egészségnevelési minőségi kört szervez az egészségnevelés 

segítésére, a kulcsfolyamatok fejlesztésére. 

- Az együttműködő partnereket bevonja az egészségnevelési tevékenységek 

ellenőrzésébe és értékelésébe. 

- Az elemzések alapul szolgálnak a korrekcióhoz, az innovációhoz, az újabb 

célmeghatározáshoz.  

 

Az értékelés formái: 

(a) külső (szakértő, szaktanácsadó vagy a programban érintett, az 

ellenőrzésre kiválasztott partner végzi) 

(b) belső (intézményvezető, munkaközösség-vezető, osztályfőnök, DÖK vezető 

stb. végzi) 

 

Az értékelés típusa, irányulása: 

 folyamatra és/vagy eredményre irányul 

 kritériumorientált és/vagy normaorientált 

 egyéni és/vagy csoportos 

 folyamatosan és/vagy szakaszonként 

 tanulóra és/vagy a tanárra irányul 

 

Az egészségnevelésben jól alkalmazható mérési módszerek: 

 kérdőív 

 speciális, a nevelés eredményességét mérő kérdőívek 

 a programok, projektek kezdetén és végén kitöltött egészségtudatot és 

szemléletet vizsgáló tesztek 

 trendvizsgálatok 

 interjú 

 célcsoportos beszélgetés 
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 nyitott mese 

 megfigyelés 

 SWOT-analízis 

 egészségnevelési pályázati eredményesség 

 tanulói munkák, naplók, kiállítási anyagok, élménybeszámolók, pályázatok 

minősége 

 sajtóvisszhang: újságcikkek, tv- és rádióriportok 

 szülői értekezleteken a program erősségeinek és gyengeségeinek 

megvitatása 

 költségarányok (tervezett - megvalósított) 

 dokumentumelemzés 

Az egészségnevelési munka értékelése, korrekciója: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségnevelés partnerei, együttműködésük tartalma, formái: 

 

Az egészségnevelési programokban részt vevő partnerek azonosítása 

 

KORREKCIÓ KÖRNYEZETI NE-

VELÉSI CÉLOK 

BEAVATKOZÁS 

TERVEZÉSE  

MINŐSÉGI KÖR 

MŰKÖDTETÉSE 

KULCSPROBLÉ-

MÁK, 

FEJLESZTENDŐ 

TERÜLETEK 

SIKERTERÜLET 

MEGERŐSÍTÉS 

GYAKORLAT, 

CÉLOK 

MEGVALÓSÍTÁSA 

ELTÉRÉS  

A CÉLOKTÓL 

ELEMZÉS 

ÉRTÉKELÉS 

BELSŐ  

ÉRTÉKELÉSE 

KÜLSŐ  

ÉRTÉKELÉSE 

ÉS/VAGY 
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Belső partnerek 

 iskolavezetés 

 konduktor 

 tantestület tagjai 

 egészségnevelő 

 vöröskeresztes felelős 

 munkaközösségek 

 szociális team 

 egészségnevelési minőségi kör 

 napközis nevelő 

 osztályfőnökök 

 könyvtáros 

 tanárok, gyógypedagógusok 

 diákok 

 DÖK vezető (diák és pedagógus) 

 élelmezésvezető 

 gyermekfelügyelők, gyógypedagógiai 

 gazdasági vezető 

 asszisztensek 

 technikai személyzet 

 mozgásnevelők 

 szakoktató 

 

Külső partnerek 

 szülők 

 szaktanácsadók, szakértők 

 szülői szervezet 

 megyei szakmai és civil szervezetek 

 fenntartó 

 más iskolák, helyi, térségi, regionális intézmények, vállalatok 

 országos szakmai és civil szervezetek 

 vállalkozók, segítők 

 helyi civil szervezetek 

 hatóságok 

 nemzeti parkok 

 OM, KŐM 

 Egészségnevelési Oktató- központok 

 nemzetközi kapcsolatok 

 pedagógiai intézet 

 Egészségnevelési Hálózat 

 KEK 

 egyéb 
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Belső partnerek együttműködésének tartalma, formái: 

 

Tartalom 

 elkötelezettség az egészségnevelés iránt 

 egészségnevelési program tervezése, elkészítése 

 a tanulók és a dolgozók szemléletformálása 

 a tanulók tevékenységének irányítása 

 az élményközpontúság biztosítása 

 tevékenységközpontúság biztosítása 

 nevelési programok megvalósítása és értékelése 

 a partneri igények, elégedettségek megismerése 

 minőségfejlesztés a környezeti nevelésben 

 a probléma azonosítása, megoldása 

 a környezeti nevelés dokumentálása 

 eszközfejlesztés 

 kapcsolatépítés 

 

Forma 

 egészségnevelési projektek megvalósítása 

 a munkaközösségek összehangolása  

 intézményi pályázatkészítés 

 tanulói pályázatok, vetélkedők, versenyek 

 összehangolt továbbképzési terv 

 a partneri igényfelmérés 

 táborok, kirándulások szervezése 

 kiállítások, szakkörök szervezése 

 témanap, témahét, jeles napok megünneplése 

 egységes ellenőrzési-értékelési és ösztönzési rendszer kialakítása az 

egészségnevelés területén 

 

Külső partnerek együttműködésének tartalma, formái: 

 

Tartalom 

 a partnerek elkötelezettsége az egészségnevelés iránt 

 a partneri igények és együttműködési lehetőségek kölcsönös feltárása 

 az egészségnevelést segítő helyi elemek jobb kihasználása 

 az egészségnevelési projektek, programok közös tervezése, megvalósítása és 

értékelése 

 erőforrások bővítése, folyamatos kölcsönös tájékoztatás 

Forma 

 intézményi pályázatok közös készítése 
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 szponzorálás (anyagi és szakmai) 

 tanulói pályázatok, vetélkedők, versenyek közös tervezése, lebonyolítása 

 igényfelmérés interjúval, kérdőívvel, fókuszcsoportos beszélgetéssel 

 kiállítás, témanap, témahét programjaiban előadások, foglalkozások, közös 

megvalósítása 

 a szakkörök, a kirándulások, a sportnapok programjai során a helyi 

sajátosságok bemutatása 

 üzemlátogatások biztosítása 

 könyvtárlátogatás (élményközpontú ismeretszerzés) 

 fásítás, zöldítés, kertápolás 

 népi gyógymódok, természetes eljárások (növények tartósítása) 

megismertetése 

 a reklámtrükkök közös feltárása 

 

Az egészségnevelés színterei az iskolában: 

 

A) Hagyományos tanórai oktatás szervezés 

 

-  A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő egészségvédelmi és 

fejlesztési vonatkozásokat. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos 

vonatkozások, ismeretek. 

 

-  Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket, ta-

pasztalatokat szerezzenek. 

 

-  Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket. A szemlélte-

tés  hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk. 

 

-  A 9. és 10. évfolyamon a TÁMOP 3.1.4. életpálya építés és a szociális, életviteli és 

környezeti kompetencia moduljainak feldolgozása  az egészséges életmódra neve-

lés, egészségtudatos iskolai táplálkozás témakörből, kiegészítve gyakorlati elemek-

kel. Saját vállalásaikkal a tanulók önállósága fejlődik, egyéni munkáikat portfólióikba 

gyűjtjük, amellyel egyéni fejlődésük jól nyomon követhető 

 

Célunk, hogy az egészségnevelés területén tudatosodjon tanulóinkban: 

 Környezeti felelősség: - ökohatékonyság 

- erőforrások felhasználása 

- újrahasznosítás 
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- zöld események 

 Belső szociális felelősség: - munkakörülmények 

   - munkahelyi egészség 

 Külső szociális felelősség: - fogyasztóvédelem 

 közösségi együttműködés 

 

 

B) Nem hagyományos tanórai keret 

 témahét:  „Az egészséges táplálkozás, egészségtudatos életre nevelés” 

 

Megvalósításának ideje: az adott tanév éves munkatervében meghatározott tanítási 

hét 

Résztvevők: Az iskola évfolyamai, osztályai, tanulói, az ott tanító szaktanárok, az 

osztályfőnökök, és egyéb szakemberek. 

A téma hét célja: 

 Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása.  

 Ismerjék a táplálkozás szerepét az egészség megőrzésében 

 Az egészséges táplálkozással kapcsolatos alapfogalmak, tudnivalók 

elsajátítása 

 Legyenek tisztában a helytelen táplálkozás következményeivel 

 A megfelelő, egészséges táplálkozás kialakítása 

 Az ételek mennyisége mellett előtérbe kerül az ételek minősége. 

 Egészséges zöldségből, gyümölcsből is lehet nagyon finom és változatos 

ételeket készíteni, kevés pénzből is lehet kis odafigyeléssel, némi munkával, 

egészségesen táplálkozni 

 Az életfontosságú tápanyagok fontosságának tudatosítása 

 Korszerű konyhatechnikák megismerése 

 Tudatos vásárlási szokások kialakítása 

 A táplálkozáshoz kapcsolódó illemszabályok felelevenítése 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme 

érdekében. 

 A tanulók életkoruknak megfelelő szinten- tanórai és tanórán kívül 

foglalkoznak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

 A tanulóinknak bemutatjuk az egészséges életmód gyakorlását szolgáló 

tevékenységi formákat 

 Anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata 
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 Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra 

figyelés erősödése 

 Kölcsönösen pozitív irányba változik a diák-tanár viszony, új oldalaikról 

ismerhetik meg, a közös munka során a diákokat,eddig rejtett képességeik 

megmutatkozhatnak tanórán kívül is 

 A szülők nyitottabbá válhatnak az iskolával való együttműködésre 

 Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség és az önálló ismeretszerzés 

képessége 

 Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt 

 A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián 

lévő tanulók is bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe 

 

A témahét várható eredménye: 

A tanulók fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék előtérbe az egész-

séges élelmiszereket, és kisebb mértékben fogyasszanak egészségtelen dolgokat( 

chips, cola, cukros üdítő) a családba hazavigyék a tanultakat. Jövendő  családjuk 

egészségesebben táplálkozzon, tudatosabban vásároljon. 

 

 iskolakert – park működtetése 

 könyvtári óra 

 tanulmányi kirándulások 

 tanulmányi séta 

 múzeumóra 

 terápia 

 egészségvédelmi projektek 

 

C) Tanórán kívüli tevékenység 

 

Szakköri, fakultációs, tehetséggondozási műhelytevékenységeken, vetélkedőkön , 

versenyeken, pályázatokon való részvétel: 

 

h) tanulmányi versenyek 

i) egészségügyi vetélkedő 

j) tisztasági verseny 

k) elsősegélynyújtó verseny 

l) sportverseny 

m) megemlékezések: 

- Madarak – fák napja 

- Víz világnapja 

- Föld világnapja 
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 kiállítások szervezése 

 fásítás, zöldítés 

 kézműves foglalkozások 

 faliújság szerkesztése 

 iskolaújság szerkesztése 

 iskolarádió működtetése 

 könyvtári órák 

 prevenciós tevékenységek 

 felvilágosító előadások 

 ökoturizmus 

 gyógynövénykert/illatos kert ápolása 

Szűrések: 

 Vérnyomásmérés 

 Mozgásszervek vizsgálata 

 Fogászati szűrő vizsgálat 

 Érzékszervek vizsgálata 

 Testnevelési csoport beosztás 

 

 

Módszertani kosár az egészségneveléshez: 

 

A pedagógusok olyan módszereket alkalmaznak, melyek képessé teszik a tanulókat 

arra, hogy környezettudatos, cselekvő állampolgárrá váljanak. 

 

A módszerválasztás szempontjai: 

 Az életkornak megfelelő. 

 Pozitív szemléletet ad katasztrófa-szemlélet helyett. 

 A természetben, a „szabad ég alatt” is használható. 

 Tevékenységközpontú és életszerű, valós problémák megoldására irányul, 

problémaorientáltság jellemzi. 

 A személyes megtapasztaláson keresztül hat. 

 Sok játékos elemet tartalmaz. 

 Örömteli, motiváló, élményközpontú. 

 Együttműködésre épül. 

 

Az alábbiakban felsorolt módszerek a közösség- és a személyiségfejlesztést is szol-

gálják. 

 

A vizsgálódásokhoz kapcsolódó módszerek: 
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 megfigyelés 

 kísérlet 

 mérés 

 számítás 

 jegyzőkönyv készítés 

 dokumentálás 

 modellezés 

 egyéb 

 

Az élmény- és tevékenységközpontúságot elősegítő módszerek: 

- témahét: 

- 1.  Egészséges táplálkozás 

- 2.  Mozgás 

- 3. Drogprevenció 

- 4. Iskolai mentálhigiénia 

- játékterápia 

- drámapedagógia 

- mese 

- kézművesség 

- rajz 

- könyvtári búvárkodás 

- tanulói gyűjtőmunka, kiselőadás 

- parkgondozás 

- gyógynövénygyűjtés 

- egészséges ételek elkészítése 

- sportos elemek 

 

Az érdekérvényesítést biztosító módszerek: 

 lobbizás 

 vita 

 kapcsolatépítés, fenntartás 

 vélemények, javaslatok faliújságon, tacepaón, poszteren való bemutatása 

 média bekapcsolása a programokba 

 

Számítógéphez kötött módszerek: 

 Interaktív pedagógia (CD-ROM) 

 Internet 

 IKT-s eszközök használata 

 

Iskolán kívül alkalmazható módszerek: 
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 üzemlátogatás 

 terepgyakorlat 

 természetjárás, túra 

 terápiák /fito/ 

 

Minőségfejlesztési módszerek: 

 az egészségnevelésben együttműködők partnerlistája 

 kulcsszó keresése, megvitatása 

 súlyozás, rangsorolás, memorizálás 

 ötletgyűjtés, ötletroham 

 riport 

 kérdőív 

 a probléma okainak megkeresése 

 problémamegoldás 7 lépésben 

 

Elvárható magatartás formák: 

 

 Egészséget erősítő, fejlesztő tényezők, eszközök ismerete, alkalmazásának 

képessége 

 A helyes döntések szerepének felismertetése, a felnőtt életre, önálló 

életvezetésre vonatkozó döntési kompetencia kialakítása 

 Pozitív beállítódások, motiváció kiépítése az egészségmegőrzésével 

kapcsolatban 

 Egészségtudatos magatartás iránti igény kialakítása és megszilárdítása 

 Reálisan tudja értékelni egészségi állapotát 

 Legyen képes az iskola elvégzése után a saját egészségére ártalmas kockázati 

tényezők, egészségét veszélyeztető anyagok felismerésére és elutasítására. 

 Rendelkezzen alapvető szexuális kultúrával, legyen képes felelősségteljes  

kapcsolatot létesíteni. 

 Legyen képes a harmonikus életvitelre, az örömteli párkapcsolatra, a felelős 

családi életre. 

 Legyen igénye a folyamatos testmozgásra, a test fejlesztésére, az erőnlét, 

állóképesség folyamatos karbantartására. 

 Rendelkezzen a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályismerettel, a 

közlekedés pozitív magatartásformáival. 

 Legyen harmóniában önmagával, találja meg a helyét a világban 
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7. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A Szakmai Program hatálybalépése, felülvizsgálata 

Iskolánk oktatói testülete a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

előkészítette. A Szakmai Program bevezetése 2021. év szeptember hónap 01 napjától 

történik. 

A Szakmai program nyílvánosságra hozatala 

A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola könyvtárában, az intézményvezetői 

irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Közoktatási 

Információs Rendszer felületén. 

Az intézméyben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A szakmai programot az intézmény diákönkormányzata 2021 év 08 hó 31 napján tartott 

ülésen véleményezte, amelyet aláírásommal tanúsítok. 

Kelt: Miskolc, 2021. év 08. hó 31. nap 
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