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Bevezető

1 Bevezető
1.1 A kerettanterv intézményi sajátosságai
1.1.1.
tai

A kerettanterv céljai, nevelési-oktatási területei, a kompetenciafejlesztés felada-

1.1.1.1.

Alapértékeink

A Közgazdasági Politechnikumot 1991-ben kilenc pedagógus alapította azzal a szándékkal, hogy a
gimnáziumi képzés egy lehetséges, előremutató alternatíváját nyújtsa a közoktatás résztvevőinek.
Akkori céljaink között szerepelt az oktatás tartalmának, kereteinek és módszereinek megújítása,
ezek alkalmazása a napi gyakorlatban. Alkalmazkodás a munkaerő piaci elvárásokhoz és diákjaink
felkészítése ezekre a kihívásokra; személyiségfejlesztés és a diákok személyes igényeinek és törekvéseinek fokozott támogatása. A szülők bevonása az iskola mindennapjaiba, és az ehhez szükséges
feltételek és színterek biztosítása. Demokratikus döntési rendszer, és általában a demokratikus értékek, az autonómia, a tolerancia, a társadalmi és kulturális sokféleség tisztelete, valamint a személyes felelősség értékeinek képviselete.
Az alapítók az iskolát közszolgálatnak tekintették, és elismerték a diákok és szülők jogát arra, hogy
az iskola arculatának meghatározásában szerepet vállaljanak. Az iskola önfejlesztését minden iskolapolgár (diák, szülő, tanár) közös ügyének, közös felelősségének tartották, és az erre szolgáló iskolai fórumokat, intézményeket is megteremtették. Mindez összhangban volt azzal a célkitűzéssel is,
hogy a demokrácia játékszabályait ne tananyagként, hanem az iskola napi működésének gyakorlatában sajátítsák el diákjaink. Ehhez az iskola demokratikus döntési rendszere, a tanárok értékközvetítő magatartása is hozzájárult.
A beleszólás joga, a kritika szabadsága, az együtt-cselekvés lehetősége és a diákok személyes igényeire mindig reflektáló, barátságos tanári magatartás révén félelemmentes iskola épült fel, ahová a
diákok örömmel járnak.
A személyközpontú pedagógia feltétele egy sajátos nyitott, toleráns, empatikus attitűd, amellyel a
felnőttek diákjaik felé fordulnak. Alapja a diákok megismerése, amely lehetővé teszi a személyre
szabott pedagógiai eljárások alkalmazását.
A pedagógiai folyamat tartalmát, ütemezését és az alkalmazott pedagógiai eljárásokat és módszereket alárendeljük a személyiségfejlesztés hosszú távú céljainak. Tiszteletben tartjuk az életkori sajátosságokat, figyelembe vesszük diákjaink eltérő fejlődési ütemét. Az intézmény munkarendje és a
tartalmi szabályozás elősegíti kreativitásuk kibontakozását, szolgálja mozgásigényüket, érdeklődésüket; módot ad az alkotásra. Időt ad szülőnek, diáknak a választásra.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a barátságos, támogató iskolai légkörnek, a partneri jellegnek a
tanár-diák-szülő kapcsolatok minden viszonylatában. Értékelési rendszerünk hangsúlyos eleme a
szöveges formában megjelenő fejlesztő értékelés.
Célunk a nyitott, befogadó iskola fenntartása, amelyben megjelenik a mai magyar társadalom sokfélesége. Ennek biztosítására az iskola felvételi rendszere a jogszabályi kötöttségek megengedte kereteken belül rugalmas.
A szociális és készségbeli hátrányok leküzdésére szűrő, felzárkóztató és fejlesztő támogató programokat működtetünk. A szűrőprogram minden belépő diákra kiterjed, az eredmények ismeretében
fogalmazzuk meg ajánlásainkat a családok számára, és nyújtunk felzárkóztató délutáni foglalkozásokat, szükség esetén egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat.
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Kiemelt célunk a Nat-ban rögzített, a felnőtt élet szempontjából is meghatározó jelentőségű kulcskompetenciák fejlesztése. Ennek megvalósításához számos lehetőséget biztosítunk, amelyekben
egyaránt megjelenik a tanulási idő szervezésének hagyományostól eltérő módja, az iskolán kívüli
színtereken folyó tanulás, az órákon a frontálistól eltérő tanulásszervezési eljárások és tanulói tevékenységek.
Megtartó képes iskolai közösség megteremtésében vagyunk érdekeltek. Szándékunk az, hogy a gyerekek számára az intézményes kereteken túl is fogódzót adjunk a beilleszkedéshez, kötődéshez,
hogy folyamatos, személyes kapcsolatot teremthessenek az őket minden bajaikban, törekvéseikben
segítő pedagógussal. Ezért mérsékelt létszámú, maximum 25-28 fős osztályokat alakítunk ki, melyek azonban elég nagyok ahhoz, hogy esélyt adjanak a közösségen belüli változatos kapcsolatrendszer kifejlődésére. A személyközpontú pedagógia alkalmazását segíti az osztályfőnök-párok gyakorlata: két egyenrangú pedagógus közösen irányítja, szervezi, moderálja a rábízott diákközösség
életét, a folyamatos kapcsolattartást a szülői házzal.
Nem formálunk igényt a gyermekek egész napjára, azt valljuk, hogy tiszteletben kell tartanunk iskola utáni életprogramjukat - ez is része a személyiség integritásának. Közösségi programokat, a
tantárgyakhoz kötődő ismeret- és készségfejlesztő foglalkozásokat azonban bőségesen biztosítunk a
délutáni időszakban.
Célunk, hogy a tanulási és személyiségfejlődési nehézségeken átsegítsen az otthonosság, az alkotás
lehetősége. Fontos, hogy képesek legyünk megtartani a tanulási nehézségekkel, beilleszkedési problémákkal, családi gondokkal küzdő gyerekeket is, programot adjunk a különleges képességekkel
rendelkezőknek, és az iskola közössége ezt is, azt is befogadja. Akkor jó az iskola, ha mindenki
otthon lehet benne.
A Közgazdasági Politechnikum működésének jellemző vonása a sokféle személyes és csoportos
autonómián alapuló, demokratikus döntési rendszer. Ennek feltétele az információ áramlása, a nyilvánosság, a kölcsönös bizalom, a szakmai kompetencia és a felelősségvállalás. A Közgazdasági
Politechnikum tanárai nem munkahelyi vezetőiknek alárendelt munkavállalók, hanem egy demokratikus iskola választó és választható polgárai. Tanárainkkal szemben támasztott elvárás a sokoldalú
módszertani felkészültség. Ehhez az iskola intézményesen is hozzájárul központilag szervezett továbbképzésekkel és a módszertani felkészültség folyamatos fejlesztését biztosító, elsősorban a
munkacsoportokon belüli műhelymunka feltételeinek megteremtésével.
1.1.1.2.

A képzés általános jellemzői

A Közgazdasági Politechnikum általános gimnáziumi képzést biztosító, korszerű gazdasági műveltséget közvetítő középiskola. A képzés tartalma megfelel a Nat és a kétszintű érettségi követelményeinek.
Célunk, hogy diákjaink a megszerzett tudás alkalmazására képes, új tudás befogadására kész, a tanult két idegen nyelvet készségszinten használó felnőtté váljanak.
A felkészítés a továbbtanulásra minden középiskolának alapvető célja. A tudatos, felépített kompetenciafejlesztés és a korszerű ismeretek átadása egyaránt ezt szolgálja. Kiemelt szerepe van az egész
életen át tartó tanulásra való felkészítésnek, az ehhez szükséges kulcskompetenciák készségszintű
elsajátításának – ez egyben a sikeres munkavállalói szerep megalapozását is szolgálja. A felkészítés részét képezi a 11-12. évfolyamokon folyó pályaorientáció, amely az utolsó év osztályfőnöki
munkájában egyértelmű prioritásként jelenik meg.
1.1.1.3.

A tananyag és a követelmények

Az alternatív kerettanterv tartalmazza az előírt tananyagot és a követelményeket.
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A kerettanterv a Nat, valamint az érettségi vizsga követelményeinek figyelembevételével készült.
Összeállítói az alábbi szempontok alapján dolgoztak:
• a 7. évfolyamon az iskolánkba érkező diákok ismeretei és készségei nagyon különbözhetnek
aszerint, hogy előző iskolájukban milyen pedagógiai program szerint tanultak. Ezért a 7. és
8. évfolyamon a tanulás fontos célja az ismeretek és kompetenciák felmérése, fejlesztése, az
eltérő szintek közelítése, a tanulásban is elvárt együttműködéssel és felelősségvállalással
kapcsolatos kultúra kialakítása;
• a hét évfolyamos gimnázium nem jelentheti a gimnáziumi tananyag egyszerű áthelyezését a
korábbi évfolyamokra. A tananyagnak diákjaink életkori sajátosságaihoz, a Nat-ban megfogalmazott követelményekhez kell alkalmazkodnia;
• a nyelvi előkészítő évfolyam fő célja az angol nyelvi kompetencia fejlesztése, és más kompetenciák fejlesztése, illetve megerősítése. Különös hangsúlyt kapnak ezen az évfolyamon a
Nat kulcskompetenciái és kiemelt fejlesztési feladatai, amelyek fejlesztését a Nat alapján iskolánkban kidolgozott tantárgyak keretében valósítjuk meg;
• a 9-10. évfolyam tananyagának kialakításakor a legfontosabb támpont az, hogy ez az általános műveltséget megszilárdító szakasz, amelynek a végén diákjaink kisérettségi vizsgát
tesznek. A kisérettségi vizsga eredeti elképzeléseink szerint egy olyan vizsga, ahol a diákok
elsősorban a meglévő készségeik, képességeik segítségével oldanak meg olyan feladatokat,
amelyekhez mozgósítják eddig megszerzett ismereteiket és számos információt, eszközt az
iskola is a rendelkezésükre bocsát. A kétszintű érettségi bevezetése óta a kisérettségi vizsgát
– ez eredeti elvek megtartása mellett – átalakítottuk úgy, hogy azok tematikája, követelményei közelítsenek az érettségi vizsga tematikájához, követelményeihez (természetesen csak
abban a mértékben, amennyire ezt lehetővé teszi az addigi iskolai képzés).
• A 11-12. évfolyamon a cél az általános műveltség elmélyítése és a pályaválasztás megalapozása, előkészítése. Ezért ennek a két évfolyamnak a tananyagában ez a rendező elv. Jellemző
itt a korábbi évek egységes tananyagával szemben, hogy a kötelező tantárgyak mellett fakultációs tárgyak közül választanak diákjaink, illetve egyes tárgyakból a felkészítés az emelt
szintű érettségire magasabb óraszámban történik.
1.1.2.

Fejlesztési területek - nevelési célok

1.1.2.1.
Az erkölcsi nevelés
• felelősségtudat
• önálló gondolkodás
• önálló, felelős életvitel
• az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési
módokat felölelő megértése
• az életben nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése
Törekvésünk, hogy a tanulók szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert; képessé váljanak az
önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; a személyiségi és emberi jogok tiszteletére, az erkölcsi értékek megbecsülésére. Tudatosan érvényesítsék életükben a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeit; legyenek érzékenyek a társadalmi problémákra és az ember saját felelősségére a környezetért és a fenntarthatóságért. Fejlődjenek az egyenlő bánásmóddal
és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteik és készségeik; valamint önismeretük és társas kapcsolati kultúrájuk.
A NAT erkölcsi és etikai neveléssel kapcsolatos célkitűzéseit az iskolai oktatás egészében, tehát a
közismereti tantárgyak tartalmaihoz illesztve, a képzés teljes időtartamában valósítjuk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók érdeklődésének és intellektuális befogadóképességének figyelembevéte4
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lével történjen az erkölcsi-etikai nevelés, és az aktuálisan tanult ismeretekhez, az aktuálisan felvetett
kérdésekhez és problémákhoz kapcsolódó módon, mintegy magától értetődően váljon a mindennapi
iskolai munka részévé. Az egyes tantárgyak tanítása során ugyanazok a kérdések más és más megközelítésben, egyre újabb szempontok bevonásával, az új ismeretek hozzákapcsolásával kerülnek
elő, így lehetőség van arra, hogy az egyszer már meggondolt erkölcsi, etikai kérdések, dilemmák
egyre komplexebb megközelítését valósítsuk meg.
Az erkölcsi, etikai nevelés fontos terepe az osztályidő, ahol az iskolai élet aktuális eseményeihez
vagy a tanulók aktuális problémáihoz kapcsolódva, a tantárgyi tartalmakon kívül eső témák − akár
filmművészeti alkotások − kapcsán is lehet beszélgetni, vitatkozni a korosztályt foglalkoztató erkölcsi, etikai kérdésekről. A tanórán kívüli kötelező iskolai programok szintén alkalmat adnak erre. A
Tolerancia-Nap évente egyszer olyan problémák életközeli, interaktív feldolgozására nyújt lehetőséget, mint pl. a hajléktalanság, a rasszizmus, a fogyatékkal élők helyzete, a függőségek, az ezekkel
kapcsolatos erkölcsi dilemmák, valamint a társadalmi és személyes felelősség kérdései, a más kultúrák világképe és vallásai, a globális problémák, a környezeti felelősség.
1.1.2.2.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
• nemzeti, népi kultúránk értékei, hagyományai
• jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkássága
• Európa történelme, sokszínű kultúrája
• az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményei, nehézségei és az ezeket kezelő
nemzetközi együttműködési formák
A honismeret, a nemzeti értékek tisztelete feltétele az európai azonosságtudatnak, valamint a Föld
globális természeti-, technikai és társadalmi rendszereihez való egyenrangú és felelős kapcsolódásnak. A magyar tudománytörténet kiemelkedő személyiségei munkásságának, a magyar táj természeti értékeinek és szépségeinek meglátogatása, bemutatása erősíti a hazához való kötődést.
Fontos, hogy a tanulókban reális kép alakuljon ki nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti-társadalmi-gazdasági adottságairól, továbbá a Magyarországon jellemző társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatokról. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudják
helyesen értelmezni hazánk szerepét és lehetőségeit az európai integrációban, és legyenek képesek
tájékozódni nemzetközi léptékben is. A tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a
világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, és így kialakulhat bennük a nemzeti és európai identitástudat.
Kifejezetten nagy hangsúlyt fordítunk a tőlünk eltérő társadalmak, gazdaságok sajátságaira, megértésére, továbbá a globalizációs folyamat pozitív és negatív hatásaira, figyelembe véve az eltérő társadalmak és kultúrák reagálását a globális folyamatok szempontjából. Ez elősegíti a különböző társadalmi csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulását. Felismerteti a társadalmi-gazdasági életben jelenlévő többirányú, kölcsönös függőséget. Megérteti a termelés és a fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit. Rávilágít a gazdaság különböző területein és a környezetgazdálkodásban kialakuló területi és nemzetközi együttműködések szükségességére. Ráébreszti a tanulókat cselekedeteik környezeti következményeire, és felismerteti lehetőségeiket, tennivalóikat környezetükért, hazájukért, a Földért. Kifejleszti a tanulókban az aktív részvétel készségét közösségük,
országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában.
1.1.2.3.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
• állampolgári részvétel
• cselekvő állampolgári magatartás
5
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•
•
•
•

törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok
tisztelete, erőszakmentesség, méltányosság
a főbb állampolgári jogok és kötelezettségek
részvétel a közügyekben: a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fontossága
a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások

A gyermeki jogok, diákjogok, személyiségi jogok tisztelete iskolánk legalapvetőbb értékei közé
tartozik. Tételesen is megfogalmaztuk, hogy a demokratikus értékek tisztelete többek között azt
jelenti, hogy
• a tanárok és diákok jogait egyenlő súllyal kell tiszteletben tartania mindkét félnek a mindennapok gyakorlatában,
• a diákoknak joguk van a félelemmentes iskolához,
• a diákok és szülők szervezeteinek joga van véleményt nyilvánítani, különböző eljárásokat
kezdeményezni az iskola ügyeiben,
• az iskolai konfliktusok rendezésében olyan intézmények működnek, amelyek lehetőséget
biztosítanak minden érdekelt félnek (diák, tanár, szülő, fenntartó) álláspontja kifejezésére, és
a döntéseket is ezeknek az álláspontoknak a figyelembevételével kell meghozni,
• az iskola polgárai egymást minden helyzetben partnernek tekintik,
• az iskola szervezeti és döntési rendszere demokratikus elvek szerint, vagyis a szabad véleménynyilvánítás, választás és képviselet elvei alapján működik,
• tiszteletben tartjuk a lelkiismereti szabadságot, elfogadjuk és értéknek tekintjük a kulturális
sokféleséget.
A demokráciára nevelést egy olyan iskolai közegben valósítjuk meg, amelyben a diákok részben
egy demokratikusan működő intézmény napi működését megfigyelve, részben maguk is cselekvő
résztvevőként közreműködve sajátíthatják el a demokratikus magatartásformákat és értékeket.
Az érdekképviselet, a felelős szerepvállalás az iskolai mindennapok állandóan megjelenő, intézményes biztosítékokkal ellátott eleme. Diákjaink demokratikus eljárással választott képviselői jelen
vannak és egyenrangú félként szavazati joggal rendelkeznek az Iskolatanácsban és az Iskolabíróságban, belső pályázati struktúra alapján részt vesznek az évkezdő táborok szervezésében, és kezdeményezhetik egyéb iskolai programok megrendezését.
1.1.2.4.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
• önismeret
• érzelmeink hiteles kifejezésére
• a mások helyzetébe történő beleélés képessége (empátia), kölcsönös elfogadás
Célunk, hogy hozzájáruljunk diákjaink önmagukkal és környezetükkel kapcsolatos harmóniájának
kialakításához. Meggyőződésünk szerint ennek alapvető feltétele a helyes önismeret és önértékelés,
az önmagunk elfogadásán alapuló önbizalom és az örömre való képesség. Csak ennek birtokában
lesznek képesek diákjaink arra, hogy céljaik megvalósításában kezdeményezően lépjenek fel, szabadon és felelősen képviseljék érdekeiket, a demokratikus értékeket tiszteletben tartó, autonóm állampolgárokká váljanak – ezeket szintén a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatunknak tekintjük. Ebből a szempontból alapvető fontosságú az a támogató és oldott légkör, amelyben a Politechnikum diákjai mindennapjaikat töltik, a tanárok személyes figyelme, segítő és partneri viszonyulása, valamint az iskolai élet számos rendszeres programja és sokoldalú szabadidős kínálata.
Különösen jól szolgálják az önismeret és az önbizalom fejlesztését, a személyes kiállás bátorságának gyakorlását az órarendbe épített drámaórák a 7-8. évfolyamon, a beszédművelés órák a nyelvi
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előkészítő évben, az önállóságra és személyes felelősségre építő tanulási formák minden tantárgyból.
A közösségfejlesztés színtere az osztályidő is. Az osztályidő a hagyományos információátadás és
kötelező szervezési feladatok mellett minden osztályban egyedien kialakított, bár közös elvek mentén szerveződő együttlét. Itt folyik a közös programok kialakítása, és gyakori forma a
beszélgetőkör, ahol az osztályt érdeklő aktuális kérdéseket beszélik meg. Az osztályidők programját
a korosztályos szempontok és a fejlesztési feladatok figyelembe vételével, valamint a diákok bevonásával az osztályfőnökök alakítják ki.
Az osztályzatokkal történő, minősítő értékelést évente két alkalommal szöveges értékeléssel egészítjük ki. A szöveges értékelésben a tanárok előre megadott szempontok alapján értékelik minden
egyes, általuk tanított diák fejlődését. A szempontokat a munkacsoportok állítják össze. A kognitív
készségek és a tanulási készségek szempontjai mellett értékeljük a társas készségeket is.
A szöveges értékeléseknek a célja elsősorban a megerősítés, a pozitív folyamatok kiemelése, a következő időszak feladatainak megfogalmazása, de módot adnak a problémák jelzésére és az ezzel
kapcsolatos javaslatok megtételére is. A szöveges értékelés egyaránt szól a diáknak és szüleinek is,
és mindkét félnek módja van szóban vagy írásban reagálni a kapott értékelésre.
A fejlesztő értékelés révén a tanulók közvetlenül kaphatnak visszajelzéseket konkrét tanulási szituációkban, ami pontosítja önismeretüket, és meghatározza a továbblépés lehetőségeit is. Az értékelési rendszer része az ön- és társértékelés, amellyel fokról-fokra válhatnak hatékony tanulóvá a gyerekek.
1.1.2.5.
A családi életre nevelés
• felkészítés a családi életre
• segítség a felelős párkapcsolatok kialakításában
• a családi életben felmerülő konfliktusok kezelése
• a szexuális kultúra kérdései
A tanuló felismeri és megfogalmazza a családban betöltött szerepeket. Tisztában van azzal, hogy a
szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Felismeri a
családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához
segítséget tud kérni.
A Politechnikumban a családi életre nevelés fontos terepe az ún. életmód modul a 8. évfolyamon és
a nyelvi előkészítő évben. Az életmód tananyag keretein belül az alábbi témákat csoportbontásban
dolgozzuk fel.
• A nemi érés folyamata
• A napi higiéné
• A fogamzásgátlás
• A megtermékenyítés
• A terhesség, a szülés
• A drog, a dohányzás, az alkohol veszélyeinek tudatosítása, e veszélyek megelőzésének formái
• A nőgyógyászati és urológiai vizsgálat fontossága
• A helyes testtartás, a megfelelő légzés megismerése, tudatosítása
• Az egészséges táplálkozási szokások kialakítása
• A stressz oldásának lehetséges formáinak megismerése, gyakorlása, elsajátítása
1.1.2.6.
A testi és lelki egészségre nevelés
• egészséges életmód, helyes táplálkozás, mozgás, a stresszkezelés módszereinek alkalmazása
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•
•
•
•
•

a társas viselkedés szabályozása, a konfliktusok kezelése
önállóság
a betegség-megelőzés
a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és
anyagok felismerése
a váratlan helyzetek kezelése

Az egészséges életmódra nevelés egyik fontos színtere a testkultúra oktatás. A mindennapos testnevelést a jogszabályokkal összhangban, felmenő rendszerben vezetjük be. A testkultúra tantárgy legfontosabb fejlesztési céljai az állóképesség javítása, a mozgáskoordináció fejlesztése, a különböző
sportok alapjainak megismertetése, a mindennapos testmozgás igényének kialakítása. A mindennapos testmozgásra az iskola lehetőséget biztosít a jól felszerelt Tornaházban és az udvaron található
sportpályán, valamint számos hétvégi, szabadidős programjával. Diákjaink délutánonként
floorballoznak, pingpongoznak, röplabdáznak, fociznak. Egyszerre többféle foglalkozásra is mód
van. A tanév folyamán több házibajnokságot szervezünk, és az egész éven át húzódó pontversenynyel értékeljük diákjaink bármilyen típusú sport-aktivitását. Az iskolaudvaron biciklitárolóban lehet
elhelyezni a kerékpárokat – sok diákunk jár kerékpárral az iskolába.
A testkultúra munkacsoport ezen túlmenően rendszeresen szervez tanórán kívüli sporteseményeket,
amelyeknek célja a tömegsportra vonatkozó igények kielégítése, az örömsport, a vidámság, a nem
mindennapi kihívás, a magával ragadó hangulat, az egy életre szóló élmény megszerzése.
Az egészséges, felelős életvitel fejlesztésére folyamatosan mód nyílik az osztályidőkön, az elmúlt
években pályázati keretrendszerben megszervezett drogprevenciós foglalkozásokon, tantárgyi keretben pedig a természettudomány, valamint a környezeti nevelés és életvitel órákon. Ezen túl számos olyan iskolai programot kínálunk, ahol a diákok személyes élményeket szerezhetnek az egészséges életvitel pozitív hatásairól.
Az egészséges életmód kialakításában a tudatosan megalapozott, értékorientált nevelés szerepe
meghatározó. A természettudományos nevelésben ezek fejlesztését lehetővé tevő helyzeteket is
kialakítunk. Az emberi szervrendszerek felépítésének és működésének alapos ismerete, a tanulás
közben szerzett érzelmi motívumok alakítják a tanulók önismeretét, önelfogadását és jövőképét. Az
egészség komplex, testi- és lelki értelmezése hozzájárul a betegségek megelőzésével kapcsolatos
beállítódások alakításához, praktikus ismeretekkel szolgál az egészségügyi rendszer használatával
kapcsolatban.
1.1.2.7.
•

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás

A társas kompetenciák fejlesztésében kihasználunk minden olyan lehetőséget, amit az iskolai élet
mindennapjai kínálnak. Mivel sokfélék vagyunk, meg kell tanulni a beilleszkedést, alkalmazkodást,
konstruktív együttműködést. Nem várjuk el, hogy diákjaink ezekkel a képességekkel érkezzenek
hozzánk, hanem segítjük őket abban, hogy ezek a készségek, képességek kialakuljanak bennük. A
beilleszkedés és konstruktív együttműködés csak toleráns, előítélet-mentesen gondolkodó, mások
problémáira érzékeny és empatikus szereplőkkel képzelhető el – ezeknek a személyiségvonásoknak pozitív értéket tulajdonítunk. Az iskolai közösségfejlesztés feladatainak megvalósítása a társas
kompetenciák fejlesztését is szolgálja.
Fontos cél, hogy a tanulók legyenek felkészültek a hátrányos helyzetű és/vagy fogyatékkal élő emberek iránti felelősségvállalásra, önkéntes segítésükre. Az iskolán kívüli helyzetekben szerzett tapasztalatok felszínre hozása formálhatja a tanulók önkéntes szerepvállalását.
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Az évente megszervezett ún. Tolerancia-Nap fontos célja, hogy a diákok az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott értékek iskolán kívüli képviselőivel és a cselekvő részvétel különböző
lehetőségeivel ismerkedjenek meg.
1.1.2.8.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
• erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes, megújulási képességüket tekintetbe vevő
használata
• környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás
• megismerni azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő
Célunk, hogy diákjaink környezettudatosan élő, a fenntarthatóságot személyes ügyüknek érző állampolgárokká váljanak, akik képesek az ezzel kapcsolatos problémákat azonosítani és megoldásuk
érdekében aktívan fellépni.
Nagy hangsúlyt fordítunk a tőlünk eltérő társadalmak, gazdaságok megismerésére, továbbá a globalizációs folyamat pozitív és negatív hatásaira, figyelembe véve az eltérő társadalmak és kultúrák
reagálását a globális folyamatok szempontjából. Ez tudatosítja a társadalmi-gazdasági életben jelenlévő többirányú, kölcsönös függőséget. Megérteti a termelés és a fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit. Rávilágít a gazdaság különböző területein és a környezetgazdálkodásban kialakuló területi és nemzetközi együttműködések
szükségességére. Ráébreszti a tanulókat cselekedeteik környezeti következményeire, és felismerteti
lehetőségeiket, tennivalóikat környezetükért, hazájukért, a Földért. Kifejleszti a tanulókban az aktív
részvétel készségét közösségük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában. Az
egyéni életmódtól a globális problémákig vizsgálva a környezetünket nem csak elméleti tudást építünk, hanem tegyük késszé és képessé a tanulókat a változásra és változtatásra, a jövő bizonytalanságaihoz való alkalmazkodásra. Az aktív tanulás formái a külső helyszínen végzett megfigyelésektől az esettanulmányokon át a civil szervezetekkel való közös munkáig terjedhetnek.
1.1.2.9.
Pályaorientáció
• átfogó kép a munka világáról
• megfelelő foglalkozás és pálya kiválasztása, valamint képesség arra, hogy ehhez megtegyék
a szükséges erőfeszítéseket.
Az iskola feladata, hogy felkészítse a diákokat a pályaválasztásra. Ehhez az önismereten kívül kellő
tájékozottság szükséges. A gazdasági ismeretek tanulása során a diákok megismerkednek különböző ágazatokkal, foglalkozási csoportokkal, betekintést nyernek vállalkozások, intézmények működésébe.
Megtanulják azt is – sok esetben a saját élményen alapuló tanulás segítségével –, hogy milyen
készségekre, képességekre, ismeretekre van szükség a sikeres vállalkozóvá vagy alkalmazottá váláshoz.
A középiskolai tanulmányok befejezésekor a diákok tisztában vannak azzal, hogy életük folyamán
többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Ezért értik a hatékony, önálló tanulás fontosságát,
továbbá az élethosszig tartó tanulás mibenlétét és jelentőségét.
1.1.2.10.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
• hasznosítható ismeretek a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról
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•
•

döntések közvetlen és közvetett következményeinek és kockázatának a mérlegelésére való
képesség
a pénzügyi rendszer alapismerete: pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos
minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok

A mindennapi élet gazdasági folyamataiban elengedhetetlen tájékozottság megszerzése kezdettől
fogva a politechnikumi közismereti képzés sajátossága. A gyakorlati képzés a 9. évfolyamon kiegészül egy diákvállalkozói programmal.
A tudomány, a technika és a társadalom kapcsolatrendszerével foglalkozó témakörökben feldolgozzuk a gazdasági élettel összefüggő problémákat, a technikai fejlődés, a termelés és fogyasztás ellentmondásait. Megjelenik bennük a mindennapi élet technológiáktól való függése, az életmód változását eredményező újabb eszközök és módszerek, ugyanakkor fény derül a nyersanyagok kimerülésére, a természeti környezet tönkretételére és az emberi léptékek meghaladására is.
A gazdasági ismeretek tanulása során a diákok megismerkednek különböző ágazatokkal, foglalkozási csoportokkal, betekintést nyernek vállalkozások, intézmények működésébe. Megtanulják azt is
– sok esetben a saját élményen alapuló tanulás segítségével – hogy milyen készségekre, képességekre, ismeretekre van szükség a sikeres vállalkozóvá vagy alkalmazottá váláshoz. Tanulmányaik
befejezésekor kellő ismeretekkel rendelkeznek a háztartások gazdálkodásáról, a pénzpiac működéséről, a különböző befektetési formákról. Képesekké válnak a különböző megtakarítási formák öszszehasonlítására likviditás, kockázat és hozam szempontjából. Felkészítjük őket arra, hogy tudjanak
választani a különböző hitelfelvételi lehetőségek közül, tisztában legyenek előnyeivel, de a veszélyeivel is.
Újságolvasó embereket szeretnénk nevelni, akik megfelelő tájékozottsággal rendelkeznek hazánk,
az Európai Unió és a nemzetközi gazdaság helyzetével, alakulásával kapcsolatban, eligazodnak az
adatok, táblázatok, grafikonok útvesztőjében, sőt maguk is képesek különböző gazdasági helyzetek
vizsgálatára, értékelésére.
1.1.2.11.
Médiatudatosságra nevelés
• az új és a hagyományos médiumok nyelve
• értelmező, kritikai beállítódás
• tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára
• a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetése
Az internet és az ismeretterjesztő tematikus csatornák okos használatával a gyerekek érdeklődése
szélesedik, tudásuk mélyebbé válik, ezáltal hatékonyabban bevonhatók az iskolai tanulásba is. Az
információk megbízhatósága és használhatósága számos kérdést vet fel. Ezeket a kérdéseket is meg
kell beszélnünk a tanulókkal, kíváncsiságuk mellé a kritikai szempontokat is oda kell helyeznünk.
A mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztésével a tanulók az életkoruknak megfelelő felkészültséget szereznek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban. Képesek
önálló és kritikus attitűd kialakítására, továbbá nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az
új médiumokat.
Az internet használata során a diákok megismerkednek a különböző interaktív multimédiás technikákkal, a kulcsszavas és tematikus keresőeszközök használatával. Az információk felkutatása és
tudatos kiválogatása az önálló tanulás részévé vált, ezért nélkülözhetetlen az információk és információforrások hitelességének vizsgálata, a kritikus, etikus viselkedés elsajátítása és a netikett betartása. Az elektronikus kommunikáció során az információk és adatok küldésének és fogadásának
elsajátítása mellett a tanulók a kapott információk mentését és továbbítását is megtanulják. Megismerkednek a közösségi oldalak és a csoportos kommunikáció előnyeivel és a túlzott használatból
eredő veszélyekkel is. A tanulók megismerkednek az IKT eszközök hatékony használatával, az ada10
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tok kezelésével és feldolgozásával, valamint az online ügyintézés szolgáltatásaival. Ezen rendszerek
használata közben számos jogi, erkölcsi és biztonsági probléma merül fel, melyet megfelelő tapasztalat és kellő jártasság birtokában ki lehet védeni, meg lehet oldani. Megismerkednek a személyi
információk és személyes adatok fogalmával és ezek biztonságos használatával.
A médiumok bevonása a nyelvoktatásba segít fenntartani a tanulási motivációt, élményszerű hozzáférést biztosít a legaktuálisabb interkulturális tartalmakhoz, egyben lehetőséget biztosít a médiatartalmakkal kapcsolatos felelős, kritikai beállítódás fejlesztésére.
1.1.2.12.
A tanulás tanítása
• könyvtári és más információforrások használata
• egyénre szabott tanulási módszerek
• miként működhetnek együtt a tanulók csoportban
• új helyzetekben is alkalmazható tudás kialakítása
Fontosnak tartjuk, hogy változatos tanulási formákkal, tanítási módszerekkel ismertessük meg diákjainkat. Ne készen kapják az ismereteket, hanem aktív, felfedező munkával vegyenek részt az ismeretek megszerzésében. Ha a gyerekek természetes kíváncsisága a megfelelő támogatással párosul,
akkor a kutatásalapú, felfedeztető tanulás is sikeresen alkalmazható. Ennek révén kialakulhat a belső motiváció, a megszerzett tudás öröme, értékének, használhatóságának belátása.
A tanulási képességek fejlesztésekor fontosnak tartjuk azoknak a technikáknak az átadását, amelyek
képessé teszik a diákokat a célkitűzésre, a tervszerű munkára, az önértékelésre, az esetleges hibák
okainak megértésére és kiküszöbölésére. Ezzel egyben hozzájárulunk a kezdeményezőképesség és a
vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez is. A digitális kompetenciákat is használjuk és fejlesztjük is
egyben, amikor a nyelvtanulást segítő internetoldalakról, audiovizuális eszközökről, szótárhasználatról tanulunk, vagy a prezentációkészítést gyakoroljuk.
A tanulás tanításában és az önálló munkavégzés kialakításában fontos szerepe van a különböző házi
feladatoknak. A 7-8. évfolyamon jellemző a rendszeres és gyakori (óráról órára történő) feladatadás, de ezek a feladatok csak kisebb terjedelműek, kevésbé időigényesek, és elvégzésük a tanulói
kompetenciák kisebb körét és alacsonyabb fejlettségi szintjét igényli. A kiszámítható és rendszeres
feladat-adás (és feladat-ellenőrzés) ebben az életkorban azért is különösen fontos, mivel ekkor alakulnak ki, illetve rögzülnek azok a tanulási szokások, amelyeket a tanulók a későbbi években már
csak kevéssé változtatnak meg. A nyelvi előkészítő év folyamán a rendszeresség még ugyanolyan
fontos, de itt már megjelennek a hosszabb idő alatt elvégzendő, nagyobb önállóságot igénylő feladatok is, és ez folytatódik a 9-10. évfolyamon is. Ezek megoldása több kompetenciaterület együttes működését igényli.
A felső középszintű szakaszban az otthoni feladatvégzést az iskola a korábbiaknál már kisebb mértékben irányítja. Egyes tantárgyakból ugyan – a tantárgy jellege miatt – továbbra is jellemzőek az
óráról órára feladott, állandó gyakorlást, készségfejlesztést és rögzítést célzó feladatok, de számos
tantárgy esetében előtérbe kerülnek a nagyobb lélegzetű, önálló és komplex tevékenységet és/vagy
tanulói együttműködést igénylő feladatok, amelyek heti, havi vagy negyedévi rendszerességgel jelennek meg.
1.1.3.

A kulcskompetenciák fejlesztése

1.1.3.1.
Az anyanyelvi kommunikáció
• megfelelő szókincs
• a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusai, irodalmi és nem irodalmi szövegek, a különböző nyelvi stílusok sajátosságai, a nyelv és a kommunikáció változásai

11

Bevezető

•
•

a nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését megismerni és a sajátjával összevetni, összehangolni, vagy ütköztetni.
a társadalmilag felelős nyelvhasználat

Az iskolai érintkezési formákban a kulturáltság, az egymás tiszteletét kifejező kommunikáció mellett nagy súlyt helyezünk a személyességre. Keresztnéven szólítjuk egymást; azon a néven tehát,
amellyel a leginkább azonosnak érezzük magunkat. Ezzel a névhasználattal épül az első híd diákok
és tanárok között.
Az iskolai helyzetek egy része formalizált, ahol a kommunikációnak korlátai és kötött formái vannak, de számos olyan helyzet adódik (pl. órai moderált vita, kötetlenebb beszélgetés osztályidőkön),
ahol a résztvevők szabadon megnyilvánulhatnak. Ezekben a helyzetekben közösen alakítjuk ki az
iskolában töltött évek alatt a személyközi kommunikációnak azokat a formáit, amelyekben kifejeződik az egyenrangúság, amelyekben fontos szerepe van az értő figyelemnek, a kulturált önkifejezésnek és általában a hiteles kommunikációnak.
Az értő nyelvhasználat, és általában a nyelvi készségek fejlesztése minden kognitív készség fejlesztésének a feltétele – ennek fejlesztésére szintén nem csupán a művészetismeret és kommunikáció
órákon, hanem valamennyi tantárgy óráin figyelmet fordítunk.
Az értelmező olvasás, a szövegértés fejlesztése érdekében igyekszünk alkalmazkodni a mindennapi
élet problémáihoz, a gyerekek már meglévő, tapasztalati tudásához. Az aktív tanulási módszerek, a
csoportmunka során lehetőség van ennek megbeszélésre, a nehézségek kezelésére. Figyelmet kell
fordítani a differenciált nyelvi szint alkalmazására, a könnyebben érthető, rövidebb szövegek megfelelő mértékű alkalmazására, de emellett a tehetséges tanulóknak is lehetőséget kell biztosítani az
elmélyülésre, a szaknyelvvel való ismerkedésre.
A tanulóknak – ahhoz, hogy folyamatosan gyarapítsák tudásukat, hogy képesek legyenek új ismereteket, tudást létrehozni, lépést tartsanak a szakmai fejlődéssel, s megfeleljenek a kor változó követelményeinek, hogy érveiket tudják az adott szituációnak megfelelően etikusan és meggyőzően kifejezni – szükségük van a tartós koncentráció és a gyors, pontos megértéssel járó olvasás képességére,
nagy emlékezeti kapacitásra, alkotóerőre, önállóságra. Ahhoz, hogy minden élethelyzetben kellő
módon tudjanak írásban és élőszóban megnyilatkozni, tisztában kell lenniük a nyelvi és a társadalmi
viselkedéskultúra szabályaival, elvárásaival, a metakommunikáció mibenlétével, illetve a közlést
alátámasztó-módosító szerepével, s az adott nyelvi regiszternek megfelelően pontosan kell kifejezniük magukat. El kell tehát érni a nyelvismeretnek és a nyelvhasználatnak azt a szintjét, amely a
befogadás (a szóbeli és írásbeli szövegek megértése) és a közlés (a beszéd és az írás) területén szilárd alapot ad az önálló ismeretszerzésre, az egyre gazdagodó tudattartalmak kifejezésére. A mondanivaló világos, átgondolt, logikusan felépített, érthető-követhető előadásához pedig biztos helyesírási, önkifejezési és szabatos fogalmazási készségre kell szert tenni, s ismerni kell a nyelvtani alapfogalmakat. Ez utóbbi nélkül az idegen nyelvek eredményes tanulása is sokkal nehezebb az átlagosnál, szinte lehetetlen feladattá válik.
1.1.3.2.
Az idegen nyelvi kommunikáció
• fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
idegen nyelven különböző tevékenységi formákban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás és interakció szóban és írásban)
• közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése
• a kommunikatív nyelvi kompetencia: lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási
kompetencia
• ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez.
• az önálló tanulás stratégiái és az ehhez szükséges eszközök használata
• a kulturális sokféleség tiszteletben tartása
12
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Az idegen nyelvi fejlesztés középpontjában a hétköznapi kommunikáció fejlesztése áll, ez a tananyag szervező elve. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Oktatásunk tevékenységközpontú. Kommunikatív tevékenységek a recepció (az írott vagy hallott szöveg észlelése és értelmezése), a produkció (a közlendő
megtervezése és létrehozása, akár szóban, akár írásban), az interakció és a közvetítés. A különböző
feladatok, helyzetek, szituációk általában több készség együttes alkalmazását kívánják meg, így
ezeket integráltan tanítjuk.
Az idegen nyelvi kompetencia a kommunikatív kompetencia része, és szociokulturális készségek
(és más személyes kompetenciák) meglétét feltételezi, vagyis az idegen nyelv tanítása során a tanuló
teljes személyiségével „dolgozunk”: a nyelvtanítás tágabb értelemben személyiségfejlesztési feladatokat is jelent.
A kommunikatív szándék megvalósításához a nyelvtanulóknak ismerniük kell az adott nyelv szókincsét és grammatikáját, és képesnek kell lenniük azt alkalmazni. Ismerniük kell a kiejtést és a
helyesírást. Képesnek kell lenniük koherens, helyesen megformált közlendők létrehozására és megértésére, ismeretekkel kell rendelkezniük a nyelvhasználatot befolyásoló társadalmi és udvariassági
szabályokról, stíluskülönbségekről.
Az idegen nyelv tanulása akkor sikeres, ha a tanuló képes önálló tanulásra, tudása önálló továbbfejlesztésére. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából is nagy szerepe van a nyelvtanulási stratégiáknak, hiszen a nyelvtanulás nem záródik le a középiskolai oktatással. Fel kell készítenünk diákjainkat arra, hogy a későbbiekben is önállóan ápolják és fejlesszék itt megszerzett nyelvtudásukat,
illetve további nyelveket sajátítsanak el.
1.1.3.3.
A matematikai kompetencia
• matematikai gondolkodás, elvonatkoztatás és logikus következtetés
• a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzuk
• számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek
• az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szintű alkalmazása
• törvényszerűségek felismerése a természetben
• az érvek láncolatának követése
Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban
gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. Az
iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz, illetve
igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a
rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább
szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni.
Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség
felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az évfolyamokban már
komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának igénye is
kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni különböztetni, azokat helyesen
kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika
(korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok
megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt
mind gyakrabban tervek, vázlatok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Eseten13
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ként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok
esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető célunk, hogy tanulóink mindinkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő
modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai,
axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat.
Fontos célunk, hogy sokoldalúan fejlesszük a tanulók modellalkotó tevékenységét, a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztését.
Fontos, hogy a tanulóinkat felkészítsük arra, hogy hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. Az adatok, táblázatok, grafikonok és függvények értelmezésének megismerése segítheti a mindennapokban való reális tájékozódásukat. Módszereink közé
tartozik az egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése is, megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.
1.1.3.4.
A természettudományos és technikai kompetencia
• a természetes és mesterséges környezet megismerése és megértése
• a fenntarthatóság a természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek
ismerete, és az annak formálásáért viselt felelősség elfogadása
• természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és
technológiai folyamatoknak az ismerete
• az emberi tevékenységek a természetre gyakorolt hatása
• a tudományos elméletek szerepe a társadalmi folyamatok alakulásában
• az alkalmazások és a technológiák előnyei, korlátai és kockázatai a társadalomra nézve
• a tudományos eredmények alkalmazása a hétköznapokban
• a fenntarthatóság
Az egységes természettudomány tantárgy az alapképzés része, ezért elsődlegesen a mindenki számára elérhető természettudományos műveltség kialakítását tekinti céljának. Ez egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudományos gondolkodásmód elsajátítását jelenti. Elsősorban az új tudományos ismeretek megszerzésére, alkalmazására és értékelésére való képességet jelenti. Ennek elemei a következők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés,
adatkezelés, kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása,
előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés.
Az egységes természettudomány tantárgy az alapképzés része, ezért elsődlegesen a mindenki számára elérhető természettudományos műveltség kialakítását tekinti céljának. Ez egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudományos gondolkodásmód elsajátítását jelenti. Elsősorban az új tudományos ismeretek megszerzésére, alkalmazására és értékelésére való képességet jelenti. Ennek elemei a következők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés,
adatkezelés, kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása,
előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés.
A tanterv az alábbi kulcskompetencia elemeket határozza meg:
• A természeti világ alapelveinek ismerete
• Alapvető tudományos fogalmak, módszerek ismerete
• A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepének ismerete, megértése
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fontosabb technológiai folyamatok ismerete
A technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete
Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete
Természettudományos és technikai műveltség alkalmazása a problémamegoldásban
Természettudományos és technikai műveltséget igénylő döntések meghozatala
Új technológiák, berendezések megismerésének és működtetésének képessége
Áltudományos, egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulások kritikája
Szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban
való cselekvésre
Etikai kérdések iránti érdeklődés
Kritikus és kíváncsi attitűd
Biztonság és a fenntarthatóság tisztelete a tudományos és technológiai fejlődés hatásaival
kapcsolatban

1.1.3.5.
A digitális kompetencia
• az információs társadalom technológiái (információs és kommunikációs technológia = IKT)
• az IKT által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használata a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő területén
• az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs
együttműködés az interneten keresztül.
• főbb számítógépes alkalmazások– szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az
együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén
• információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémák
• az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyek és etikai elvek
• az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, a kritikus alkalmazás, a valós és
a virtuális kapcsolatok megkülönböztetése
• internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés
A digitális kompetencia fejlesztésének célja, hogy a diákok ismerjék meg a számítástechnika és a
számítógép alkalmazását a mindennapi életben, és hatékonyan tudják azt használni munkáik során.
A szükséges gyakorlat megszerzése a többi szaktárgy szempontjából igen fontos, hiszen a kötelező
vagy önkéntesen vállalható feladatok egy részét a számítógép segítségével kell megoldaniuk. Az
információk felkutatása és azok felhasználása egyre fontosabb a jelenkori társadalom működésében,
ezért a források megszerzése és feldolgozása, valamint az ezekhez szükséges ismeretek és készségek megismerése, megtanulása elengedhetetlen. A diákoknak el kell sajátítani a különböző információs technológiák használatát, kezelését azért, hogy el tudjanak igazodni a folyamatosan változó
kommunikációs környezetben. Egyre hangsúlyosabb a szerepe a multimédiának, így a tanítás során
az audiovizuális elemekkel is foglalkozni kell.
Célunk a logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztése mellett a hétköznapi élethez szükséges praktikus tudás és problémamegoldás fejlesztése. Mivel az informatikai eszközök használata és az informatikai tudás más műveltségterületeknél is megjelenik, ezért fontos, hogy minél hamarabb jól
hasznosítható tudást kapjanak a diákok. A tanórákon a képesség- és tudásszint-fejlesztés egymást
kiegészítve folyik. Informatikai szaktantermeink felszerelése minden diák számára biztosítja az egy
diák – egy számítógép hozzáférést, óraszámaink pedig reálissá teszik, hogy ne csupán a legalapvetőbb informatikai tudnivalókat sajátítsák el diákjaink. A felhasználói gyakorlatot erősíti, hogy a
tantárgy keretében megszerzett ismeretek, készségek más tantárgyak követelményeinek teljesítésében is megjelennek, mint a teljesítés eszközjellegű háttere.
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1.1.3.6.
A szociális és állampolgári kompetencia
• a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismerete
• az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak ismerete
• az európai integráció, az EU struktúrái, főbb célkitűzései és értékei
• az európai sokféleség és a kulturális azonosságtudat
• a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő
problémák iránti érdeklődés,
• az együttműködés, a magabiztosság és az integritás
• a személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra
• a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése
• a változások iránti fogékonyság
A diákok elsajátítják az alapvető állampolgári ismereteket, valamint megismerkednek a jelenkor
társadalmi kérdéseivel, konfliktusaival, a társadalmi együttélés összetevőivel. A kompetencia fejlesztésének legfontosabb célja, hogy a diákok megtalálják a helyüket a társadalomban, felkészülhessenek arra, hogy magyar és egyben európai polgárként önálló, jó döntéseket hozó, demokratikusan gondolkodó és cselekvő emberekké váljanak, akik ismerik jogaikat és kötelességeiket. Az ismeretek elsajátítása mellett fontos szerep jut az attitűdformálásnak: a tolerancia, a nyitottság a különbözőség elfogadása fontosságának tudatosítására. Ezeknek a kompetenciáknak a fokozott fejlesztése
azért is indokolt a középiskolás korosztályban, mert a gyerekek ekkorra már sok személyes kapcsolattal, tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy az elfogadás készsége megerősödjön és
tartóssá váljon bennük más népekhez, kultúrákhoz tartozó, más anyagi hátterű, fogyatékkal élő vagy
bármilyen tekintetben tőlük eltérő adottságú emberek iránt.
A tanulóknak fel kell ismerniük az egészségük megóvásával, a természeti- és technikai környezet
használatának fenntarthatóságával kapcsolatos valós érdekeiket. Az elméleti ismereteken túl a tanulók felkészülnek a belső meggyőződésen alapuló aktív szerepvállalásra. Az alkalmazási szintek az
egyéntől a családon át a globális szintig kínálnak lehetőséget a problémák vizsgálatára, állásfoglalások kialakítására és a személyes cselekvés megtervezésére.
A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésének része az elektronikus nyilvánosság (internet)
használatával kapcsolatos szabályok megismerése, végiggondolása. Kitüntetett szerepet kap a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete,
az erőszakmentesség, a méltányosság, a részvétel a közügyekben (ami megkívánja a kreatív, önálló
kritikai gondolkodást, az elemzőképességet és a vitakultúrát), továbbá az információhoz való jog
tudatosítása.
1.1.3.7.
Kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia
• tudás, kreativitás, újításra való törekvés és kockázatvállalás
• az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg
• a gazdaság működésének megértése, a pénz világát érintő magabiztos tájékozódás
• a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételei
• tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, feladatok megosztása, kommunikáció, jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, elemzés, kockázatfelmérés és -vállalás, munkavégzés egyénileg és csapatban, etikus magatartás.
A tanulási folyamatba tudatosan építünk be olyan alkalmakat, amikor tanítványaink saját élményeik
mozgósításával, egyéni vagy csoportos tevékenységek által tanulnak. Erre a legjobb alkalmat a tanórán kívüli tanulási programok adják, amelyekre viszonylag gyakran és rendszeresen kerül sor a
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Politechnikum életében: témahetek, tolerancia-napok, évkezdő kirándulások szakmai programjai, a
tananyaghoz kapcsolódó múzeumi kutatási feladatok.
A tanulók önálló, együttműködésben megvalósuló kutatásalapú tanulási helyzetekben átélhetik a
kezdeményezés, a vállalkozás számos vonatkozását, tapasztalatokat szerezhetnek a siker és a kudarc
kettősségéről. Fontos, hogy a tanulás közben megfelelő támogatásban részesüljenek, akár egyénileg
is. A szakirányú pályaválasztást segítheti az iskolán kívüli tanulási helyzetekben való tapasztalatszerzés is.
A gazdasági ismeretek tanulása során a diákok megismerkednek különböző ágazatokkal, foglalkozási csoportokkal, betekintést nyernek vállalkozások, intézmények működésébe. Megtanulják azt is
– sok esetben a saját élményen alapuló tanulás segítségével – hogy milyen készségekre, képességekre, ismeretekre van szükség a sikeres vállalkozóvá vagy alkalmazottá váláshoz. Tanulmányaik
befejezésekor kellő ismeretekkel rendelkeznek a háztartások gazdálkodásáról, a pénzpiac működéséről, a különböző befektetési formákról. Képesekké válnak a különböző megtakarítási formák öszszehasonlítására likviditás, kockázat és hozam szempontjából. Felkészítjük őket arra, hogy tudjanak
választani a különböző hitelfelvételi lehetőségek közül, tisztában legyenek előnyeivel, de a veszélyeivel is.
1.1.3.8.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
• a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása
• a főbb művészeti alkotások (a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok is) értő és beleérző ismerete
• a művészi önkifejezés
• a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások
véleményével
• a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása
Fő törekvésünk, hogy tanítványaink megismerjék az (elsősorban) európai és kiemelten a magyar
kultúra hagyományosan elfogadott értékeit, legyenek jártasak a különböző műmegközelítési módokban, legyenek képesek a különböző művészeti tevékenységformák, alkotások önálló, aktív befogadóivá, élvezőivé, értékelőivé, kritikusaivá válni, környezetüket igényesen, ízlésesen alakítsák
ki/át. Maguk is alkossanak, tudjanak örülni a szépnek. Tudjanak hatékonyan kommunikálni, legyenek képesek pontosan, árnyaltan kifejezni magukat a magánélet és a közélet különböző területein,
legyenek képesek megérteni másokat, fejlődjön önismeretük. Az alkotó tevékenység nagyon fontos
szerepet tölthet be a stressz és frusztráció kezelésében, ha szokássá, rendszeres, kedvvel űzött tevékenységgé válik.
Célunk, hogy a diákok minél nagyobb arányban próbálják ki és éljék meg a befogadás és az alkotás
örömét, valamint a „látványos” siker élményét is a Politechnikum arculatának állandó alakításával,
kiállítások, koncertek, osztályszínjátszó rendezvények, szövegmondó versenyek, műveltségi vetélkedők, énekkar és zenekarok szervezésével, újságszerkesztéssel, iskolarádió, KPTV-híradók, filmek
készítésével.
1.1.3.9.
A hatékony, önálló tanulás
• saját tanulás megszervezése egyénileg és csoportban, hatékony időgazdálkodás
• új ismeretek szerzése, feldolgozása és beépülése, útmutatások keresése és alkalmazása
• IKT-eszközök használata
• saját tanulási stratégia kialakítása
• figyelem összpontosítása
• tudás megosztása másokkal
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•

saját munka tárgyilagos értékelése

A személyiség fejlesztésében az iskola kiemelt feladata a kognitív készségek fejlesztése. Kiemelten
fontos feladatnak tekintjük az információgyűjtés, információ rendszerezés, információ feldolgozás
állandó gyakorlását és fejlesztését, valamint a különböző információforrások megismerését.
Ugyancsak kiemelt fontosságú a gondolkodási képességek fejlesztése: az elemző gondolkodás, az
értelmezés képessége, a logikus gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, az absztrakció.
Ezek fejlesztése az életkori sajátosságok és a személyes fejlődési utak figyelembevételével történik
a közismereti tantárgyak keretében, valamint az iskola tanórán kívüli programjai során.
Célunk, hogy a lehetőségek szerint támogassuk egy-egy témakör önálló, tanulói aktivitáson alapuló
feldolgozását, a megfelelő tanári támogatás melletti aktív tanulást. Ennek kulcseleme a belső motiváció, az önálló kérdésfeltevés és a válasz keresésére való indíttatás.
Szándékaink szerint olyan ismereteket nyújtunk, és olyan képességeket alakítunk ki, amelyek szükségesek a folyton változó világban való eligazodáshoz. Megismertetjük diákjainkat a környezetben
való térbeli és időbeli tájékozódás és eligazodás alapvető eszközeivel, módszereivel. Kialakítjuk,
fejlesztjük a környezetre vonatkozó információkhoz való hozzájutás képességét. Mindeközben
nagymértékben támaszkodunk a tanulók megfigyeléseire és az önálló tapasztalatszerzésre.
1.1.4.

Egységesség és differenciálás

Sokféle érdeklődésű gyerek számára nyújtunk lehetőséget a személyes ambíciók, a speciális tehetség kibontakozáshoz a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során. Célunk, hogy minden idejáró
diák számára egyenlő esélyeket biztosítsunk tehetségük kibontakoztatásához, és iskolánk számos
intézménye és programja éppen az egyenlő esélyek megteremtését szolgálja. Az iskolai nagy sportrendezvények nem az ügyesek és erősek programjai, hanem mindenkié, mint ahogyan a
színjátszókör sem a tehetséges leendő színésznövendékek terepe, hanem minden érdeklődőé, aki
hajlandó részt venni a közös munkában. Helye van ezeken a programokon a kicsiknek, a beszédhibásoknak, a mozgásukban korlátozottaknak, vagyis mindenkinek, aki a színjátszáshoz vagy közös
sportoláshoz kedvet érez – a közösség és a közönség minden teljesítményt támogat és értékel.
Néhány olyan területen, amelyek az általános készség-képességfejlesztés szempontjából, illetve a
későbbi munkaerőpiaci esélyek szempontjából fontosak lehetnek, különös gondot fordítunk a tehetséggondozó, képesség-kibontakoztató tevékenységre. Iskolánk változatos tevékenységformákat és
módszertani eljárásokat alkalmaz kitűzött céljainak megvalósítására.
1.1.4.1.

Tanulásszervezési eljárások tanórai keretekben

a) Csoportmunka
A csoportmunka célja a személyes részvétel és a tanulásért vállalt személyes felelősség erősítése, az
önállóság fejlesztése, a motiváció erősítése, az együttműködésben rejlő energiatöbblet felszabadítása. A csoportmunka céljainak megvalósítására kitűnő lehetőség a kooperatív tanulás megszervezése,
amely a feladatok és az együttműködés strukturálása révén éri el célját.
b) Differenciálás
A differenciálás több formában is megvalósul. A csoportmunka, a kooperatív tanulás során mód
nyílik az öndifferenciálásra (részfeladatok választása), a feladatadásban pedig a tanári irányításra. A
differenciálás másik lehetséges módja az otthoni feladatok, illetve a tanórán kívüli projektfeladatok
differenciálása. Bizonyos tananyagrészeknél mód van az egyéni ütem szerinti haladás támogatására
is.
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Az érdeklődés szerinti differenciálásra nyújt lehetőséget a 11-12. évfolyamon működtetett tagozatos-fakultációs rendszerünk.
Hosszú távon nem támogatjuk a teljesítmény alapján kialakított szintek szerinti homogén csoportok
megszervezését, mivel ez a gyengébb teljesítményűek lemaradását konzerválja. Ebben kivételt jelent a nyelvoktatás.
c) Projektek
A projektben egy közösen kitűzött (tantervi) célt valósítanak meg az erre létrehozott csoportok, a
megvalósítás módját, útját önállóan határozzák meg. A projektmunka az alsóbb évfolyamokon célzott tanári segítség mellett zajlik, de a cél az, hogy a diákok idővel egyre önállóbban legyenek képesek projektjeiket megszervezni, irányítani. A tanórai projektek rövidebb időt – általában egy-négy
tanórát – vesznek igénybe, és minden esetben bemutatóval és közös értékeléssel zárulnak.
d) Tantárgyközi együttműködés, kereszttantervi célok megvalósítása
A tantárgyközi együttműködés számos lehetőségét kihasználjuk. Bizonyos kompetenciák fejlesztését összehangoljuk a különböző szakórákon (pl. írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, térképhasználat,
logikus gondolkodás, informatikai ismeretek alkalmazása, stb.), a szaktanárok közötti egyeztetés
folyamán (bizonyos ismeretanyag megosztása a tantárgyak között, a kölcsönös hivatkozások egymásra épülő rendszere, illetve az egyes diákok motiválásával, készségfejlesztésének támogatásával
kapcsolatos információk cseréje), az iskola speciális tanórán kívüli programjainak (pl. témahetek
komplex programja) és a kisérettségi vizsga követelményeinek kialakításában.
Tantárgyközi együttműködés keretében valósul meg a nyelvi előkészítő évben a tanulásmódszertan
oktatása az ún. praktikus tanulás nevű tantárgy keretében.
f) Oktatástechnikai eszközök alkalmazása
Minden szakórán törekszünk arra, hogy a rendelkezésre álló audiovizuális eszközöket minél teljesebben kihasználjuk. Ezt támogatja az iskolai oktatásszervezés a terembeosztás kialakításakor az
audiovizális eszközökkel felszerelt, illetve számítógépes termek hozzáférésének megteremtésével.
1.1.4.2.

Tanórai kereteken kívüli oktatási formák

A tanórai kereteken kívüli oktatási formák megvalósítása részben iskolai, részben iskolán kívüli
helyszíneken történik.
a) Tanulmányi kirándulások
Minden tanévben három napos tanulmányi kirándulással kezdjük a tanévet. Az itt végzett szakmai
feladatok részét képezik a tanév során teljesítendő követelményeknek, amelyeket értékelünk. Minden évfolyamnak előre megadott programja van, amelyhez strukturált feladatok társulnak. A kirándulások témája például: falukutatás, magyarországi várak, növénytan, üzemlátogatás.
b) Témahetek
A témahetek évfolyamonként különböző, rögzített szakmai programmal és komplex, tantárgyközi
együttműködéssel megvalósuló tanulási formát jelentenek. Ilyenkor három vagy öt napos program
keretében foglalkoznak diákjaink az ókori görög világgal (7. évfolyam), a középkor történelmével
(8. évfolyam), médiaismerettel (nyelvi előkészítő évfolyam), idegen nyelvi kultúrákkal (9. évfolyam), természettudományokkal (10. évfolyam), és gazdasági ismeretekkel (11. évfolyam).
c) Tolerancia-Nap
A Tolerancia-Nap eredetileg a másság (pl. a kisebbségek, a fogyatékkal élők) iránti tolerancia erősítésére szolgált, mára a rendezvény tematikája kibővült és helyet kaptak benne a környezettudatosság, a globális problémák, a civil kezdeményezések témái is. Ezen a napon változatos programokat
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ajánlunk fel diákjainknak, akik 2 x 90 percben kötelezően választanak ezek között. A ToleranciaNap számos, önkéntes alapon működő iskolai kezdeményezéshez kapcsolódik, illetve létrejöttének
ösztönzője.
A differenciálás a tanórán kívüli feladatok esetében általában öndifferenciálással vagy – pl. projektorientált, együttműködést igénylő feladatok esetében – a csoporton belüli szereposztás, eltérő
jellegű és nehézségű feladatok választása révén valósul meg. Erre a választható feladatok széles
köre, illetve a felsőbb évfolyamokon a különböző projektfeladatok gazdag kínálata ad lehetőséget.
A választást tanári ajánlás is segítheti, ha a tanulók ezt igénylik. A választható feladatok között egyaránt előfordulnak kötelezően és szabadon választott feladatok, az előbbiek esetében valamilyen
feladat választása mindenki számára kötelező, az utóbbi esetben a feladatválasztás fakultatív.
1.1.4.3.
se

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejleszté-

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok kezelését hosszútávra szóló, tudatos, tervszerű
gondozáson alapuló, toleráns, megértő viszonyulással megoldható feladatnak tekintjük. Célunk nem
a problémáktól való megszabadulás vagy a problémák áthárítása, hanem a megoldáshoz vezető út
megtalálása.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarok oka sokféle lehet, és a probléma jellege is változhat
attól függően, hogy a hátterében múló személyes probléma vagy például tanulási részképesség zavar áll. De bármi is az ok, az iskola elfogadó légköre adja meg azt a hátteret, amelyben a tudatos,
tervezett problémakezelés eredményes lehet.
A probléma kezelésében nagy szerepe van a személyközpontú pedagógiának, a kiemelt személyes
figyelemnek, tanuló követésnek. A konkrét probléma ismeretében konkrét tennivalókat határozunk
meg. Ezek lehetnek:
A kisebb diákok esetében:
• részvétel kötelező felzárkóztató foglalkozáson,
• részvétel kötelező korrepetáláson,
• részvétel kiscsoportos fejlesztő foglalkozáson,
• tanórán differenciált feladatadás,
• tanórán a szaktanár átlagosnál gyakoribb visszajelzése,
• napló vezetése a házi feladatok elkészítéséről, a felszerelés meglétéről,
• az érintett diákok családjával rendszeres, az átlagosnál szorosabb kapcsolattartás.
A nagyobb diákok esetében:
• részvétel kötelező korrepetáláson,
• differenciált feladatadás órán,
• személyre szabott otthoni feladatok adása és fejlesztő jellegű értékelése,
• az érintett diákok családjával rendszeres, az átlagosnál szorosabb kapcsolattartás.
1.1.4.4.

A sajátos nevelési igényű diákok nevelése, oktatása

A Politechnikum a megalapítása óta (1991) befogadó, vagyis az együttnevelésre nyitott intézményként definiálja magát. Az ezredforduló után egyre több gyermek (elsősorban BTM, de SNI is), érkezett olyan szakvéleménnyel, amelyek speciális fejlesztő foglalkozást és fejlesztő gyógypedagógus
közreműködését írták elő. 2008 szeptemberétől az iskola hivatalosan is befogadó intézménnyé vált.
Az SNI együttnevelésben akkor és azóta is bizonyos korlátokat szab, hogy az épület nem akadálymentesített, műemlék jellege miatt pedig csak egy vállalhatatlan mértékű átépítéssel és költségkerettel lehetne azzá tenni.
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A fejlesztő foglalkozások vezetésére 2008 óta alkalmazunk fejlesztő gyógypedagógust. Iskolapszichológust, továbbá gyermekvédelemmel, illetve családgondozással foglalkozó szociálpedagógust
már korábban is foglalkoztattunk. A speciális bánásmódot igénylő gyermekek létszáma a kb. 400
fős intézményben 2008-2012 között folyamatosan növekedett. A 2012-2013-as tanévben 19 sajátos
nevelésű igényű és 39 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő diákunk van. A
beiskolázáskor, illetve átjelentkezéskor - amennyire ez lehetséges - igyekszünk érvényesíteni az
a szempontot, hogy egy adott évfolyam két vagy három párhuzamos osztályában nagyjából egyező
arányban legyenek az SNI-s, illetve BTM-es tanulók.
Ezeknek a diákoknak lehetőséget biztosítunk a követelmények többiekétől eltérő ütemű teljesítésére, az ezzel kapcsolatos követelményeket helyi tantervünk tartalmazza.
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1.2 A kerettanterv alternatív sajátosságai
1.2.1.

A jogszabályi háttér és az alternatív sajátosságok bemutatásának szerkezete

A Budapesti Politechnikum Alapítvány, mint a Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola fenntartója a CXC./ 2011. (XII. 29.) Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt.) 9.§- ában
foglaltak szerint felsorolt alternatív intézményi sajátosságok szerint kéri a Politechnikumi Kerettanterv engedélyezését.
„9. § (8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk készített és jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat. Az alternatív
óvodapedagógiai programban, az alternatív iskolai kerettantervben lehet meghatározni az általános szabályoktól eltérő, sajátos, az adott intézményben
a) […]
b) az iskolában oktatott tananyagot, követelményeket,
c) folyó felkészítést az állami vizsgákra,
d) a tanulók számára előírt kötelező óraszámot,
e) a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályait,
f) alkalmazott építésügyi előírásokat, eszközöket és felszereléseket, a minőségpolitika rendszerét,
módszereit és eszközeit,
g) működő vezetési modellt, nevelés- és oktatásszervezést,
h) elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget.
9§ (9) Az óvodapedagógiai program, kerettanterv a (8) bekezdésben meghatározott körben eltérhet
az e törvényben meghatározottaktól, valamint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályoktól
azzal a megkötéssel, hogy az alternatív intézmények költségvetési támogatásának alapja óvodapedagógiai programjukban, kerettantervükben foglalt kötelező feladatellátás, ezen felül a működésükkel járó többletköltségekhez központi költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.”
A következő részekben az Nkt. 9. § (8. bek.) alapján tételesen felsoroljuk a Közgazdasági Politechnikumnak azokat a sajátosságait, amelyek eltérnek a CXC./2011. tv. (Nkt.) vagy a 110/2012.
(VI.4.) Korm. rendelettől (A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról), és
amelyekre eltérési engedélyt kérünk. Az intézményspecifikus elemek és eljárások indokoltsággal kiegészített leírását a bevezető, a szoros értelemben vett tantárgyi eltérésekét pedig
„Órakeretek és tantárgyi programok….” című dokumentumok tartalmazzák. Az engedélyeztetésre benyújtott elemeken, sajátosságokon túl a Közgazdasági Politechnikum programja illeszkedik
az Nkt., a Nat, valamint a köznevelés keretrendszerét és tartalmát meghatározó további jogszabályokhoz.
1.2.2.

Tananyag, követelmények - Nkt. 9. § (8) b.)

1.2.2.1.
A Közgazdasági Politechnikumban két típusú gimnáziumi képzésben az egyenlő
hozzáférést biztosító, az életkori sajátosságoknak megfelelő magas színvonalú alapképzés folyik, amely a nyelvi előkészítő évfolyamon és a két utolsó évben egységes. A képzési struktúra
a 11-12. évfolyamon a pályaorientációval összhangban a diákok választása szerint tagolódik.
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1.2.2.1.1.

A képzés szakaszai a hét évfolyamos gimnáziumban

7–8. évfolyam: alsó középfok
nyelvi előkészítő évfolyam
9-10. évfolyam: alsó középfok
11–12. évfolyam: felső középfok
1.2.2.1.2.

A képzés szakaszai az öt évfolyamos gimnáziumban

nyelvi előkészítő évfolyam
9–10. évfolyam: alsó középfok
11–12. évfolyam: felső középfok
1.2.2.2.
A Közgazdasági Politechnikum nem elitiskola. Beiskolázási gyakorlatában és
képzési rendszerében is megnyilvánuló kiemelt nevelési célja a társadalmi szolidaritás, esélyteremtés és hátránykompenzáció érvényesítése. A tananyagszerkezetet, a tantárgyi programok
tananyagait – a tárgyak belső szaktudományos logikáján túl – meghatározza, hogy sokféle érdeklődésű és képességű gyermek számára kívánunk egységes, magas színvonalú alapképzést, továbbá a
tehetséggondozás változatos lehetőségeit felkínálni, a pályaorientációt is meghatározó esélyeket
teremteni. A nyelvoktatás kivételével a követelmények elsajátítása heterogén csoportokban
történik. A tanulási és egyéb hátrányokkal küzdő tanulók, az átlagos, illetve kiemelkedő képességűek együttnevelésében a differenciálás változatos eszközkészletét alkalmazzuk.
Hetedikben tanévenként két osztályt indítunk 45-50 fővel, a nyelvi előkészítő évfolyamon pedig egy osztályt 25-28 fővel. A 9-12. évfolyamokon a három párhuzamos osztályban átlagosan 75
diák tanul.
1.2.2.3.
A Közgazdasági Politechnikum filozófiája, szakmai-pedagógiai és esélyteremtő
céljaival összhangban a hét évfolyamos képzés nem csupán a kiemelkedő képességű, kitűnő
vagy majdnem kitűnő tanulók számára nyitott. Véleményünk az, hogy a képességek és tanulmányi eredmények szerinti korai szelekció és az erre alapozott elitképzés ellentétes a demokratikus
társadalmi lét megkívánta szocializáció elvárásaival, ha ezt nem egészítik ki az esélyteremtésnek
olyan színterei, ahol a hátrányos helyzetek és a megkésett fejlődésből adódó hiányok kompenzálása
programszerűen, szervezett intézményi keretek között valósul meg. Átlagos képességű, továbbá
tanulási nehézségekkel, részképesség zavarokkal küzdő tanulókat is szívesen látunk, befogadunk. A hét évfolyamos képzés jelen változatának fenntartását a 13-19 éves korosztállyal kapcsolatos két évtizedes tapasztalataink indokolják.
A mai diákság biológiai/fizikai értelemben hamarabb válik felnőtté, de ez korántsem jelenti azt,
hogy mentálisan érettebb, mint a korábbi generációk. A kamaszkor diákok számára is komoly megpróbáltatásokat rejtő, nehezen megélhető korszaka azonban korábbra került: míg régebben a 15-16
éves, ma inkább a 14-15 éves korosztályt érinti. Ebből a szempontból szerencsésebb, ha az iskolaváltás, az általános iskola-középiskola átmenet 13-14 éves korban következik be. Különösen azért,
mert az általános iskolában a 7-8. évfolyam tanulói a „nagyok”. A nyolcadik évfolyamon a továbbtanulás prioritása miatt óhatatlanul gyengül az iskolai elvárások, kötöttségek súlya, és ez tovább
erősítheti az optikai csalódásból származó „felnőtt” tudatot. Ehhez járul még az a speciális probléma is, hogy a családok körében egyre gyakoribb válások többsége a gyermekek 13-16 éves kora
körül zajlik. Az iskolaváltás és a kamaszkor megélésének időbeli egybeesése sem könnyű. Ha ehhez
még a családi biztonság megingása vagy esetleg a család felbomlása társul, az elviselhetetlen terhe23
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ket ró a diákokra, s ennek szükségszerű következménye a tanulmányi eredmények jelentős mértékű
romlása, amely akár a további középiskolás évekre is kedvezőtlen hatást gyakorolhat.
Ezzel szemben a hét évfolyamos középiskolában a 7-8. évfolyam diákjai a „kicsik”, akiknek intézményi integrációjára a legnagyobb figyelem és gondoskodás irányul. A kamaszkor konfliktusokkal
teli, nehéz időszakával könnyebben birkózik meg a diák, ha ez egy már kialakult, optimális esetben
szeretetteljes környezetben éri, ahol nemcsak stabilizálódtak a szabályok és az elvárások, az, hogy
kinek mi a mozgástere, de az is pontosan tudható, hogy kitől és milyen támogatást kaphat. A gyermekkor utolsó korszakában kialakult bizalmi kapcsolat az iskola tanáraival általában már rögzül,
mire beköszönt tanulóink életében a kamaszkor olykor válságos időszaka. Így hatékonyabban és
gyorsabban küzdhetik le azokat a problémákat, amelyek nem egyszer szembefordítják őket szüleikkel, tanáraikkal, de akár önmagukkal is.
A hét évfolyamos képzés több időt nyújt a gyakorlásra, az elmélyülésre. A tágabb időkeretek oldják
a 8+4-es rendszer tantárgyi zsúfoltságából adódó általános feszítettséget, amely sok esetben a tanulási nehézségek, kudarcok kialakulásának egyik oka. Ezért a hét évfolyamos képzés sokkal több
esélyt nyújt az átlagos vagy az átlagosnál gyengébb képességű diákok számára, hogy pótolhassák
hiányaikat, magukhoz képest jelentős fejlődést érjenek el. Így olyanok számára is elérhetővé válik a
korunkban szinte elengedhetetlen érettségi bizonyítvány megszerzése, akiknek erre a hagyományos
8+4-es rendszerben jóval nehezebben adódna lehetőségük. A politechnikumi hét évfolyamos képzési modell esélyteremtő, hátránykompenzáló és komplex tehetséggondozó céljai és sajátosságai alapján a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 134.§ b), d) e) és f) pontjában rögzített paramétereknek az intézmény nem felel meg, és annak a jogszabályban rögzített megfeleltetési határidőre sem tud eleget tenni.
1.2.2.4.
Hasonló, a társadalmi heterogenitást lehetőségeinkhez képest minél teljesebb
formában leképező elveket kívánunk érvényesíteni az öt évfolyamos gimnáziumi képzésben is.
Az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében az intenzív angol nyelvi és informatikai tanulmányokra épülő nyelvi előkészítő évfolyam programjában valamennyi diák részt vesz. A nyelvi
előkészítő évfolyam minden tanulóra kiterjedő, személyközpontú fejlesztési célokat kitűző,
esélyteremtő, hátránykompenzáló és komplex tehetséggondozó sajátosságai alapján a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 137. § 1. és 3. bekezdésében rögzített paramétereinek az intézmény
nem felel meg, és annak a jogszabályban rögzített megfeleltetési határidőre sem tud eleget
tenni.
1.2.2.5.
Az egyes szakaszok tananyagtartalmai és követelményei eltérnek a Nat belső
szerkezetétől, de összességében tartalmazzák a Nat-ban foglaltakat.
1.2.2.6.
A követelmények elsajátításához tankönyveket, továbbá az iskolai szakmai műhelyek által kifejlesztett saját taneszközöket, segédanyagokat használunk. Az utóbbi években
szinte valamennyi szaktárgy esetében jelentős mértékben növekedett a digitális oktatási programok, segédeszközök aránya és szerepe.
1.2.2.7.
ban

A tantárgyszerkezet és a tananyag sajátosságai a Közgazdasági Politechnikum-
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1.2.2.7.1.
A Nat követelményeinek elsajátítása a Közgazdasági Politechnikumban a központi kerettantervekétől eltérő tantárgyszerkezetben történik. Az egyes műveltségterületek
tantárgyi megfelelései:
Magyar nyelv és irodalom: művészetismeret és kommunikáció, dráma, praktikus tanulás, mozgóképkultúra és médiaismeret, beszédművelés
Élő idegen nyelvek: angol, angol film modul, angol zene modul, angol irodalom modul, angol
dráma modul, német, francia, olasz
Matematika: matematika
Ember és társadalom: történelem, művészetismeret és kommunikáció, mozgóképkultúra és médiaismeret, természettudomány, alkotás, földrajz, demokráciára nevelés, környezeti nevelés és életvitel, testkultúra, diákvállalkozás program, gazdasági ismeretek
Ember és természet: természettudomány, környezeti nevelés és életvitel, földrajz, matematika,
testkultúra
Földünk és környezetünk: földrajz, környezeti nevelés és életvitel, demokráciára nevelés, természettudomány, gazdasági ismeretek, történelem, matematika
Művészetek: ének, dráma, testkultúra, rajz, alkotás, művészetismeret és kommunikáció, mozgóképkultúra és médiaismeret, praktikus tanulás, informatika, angol dráma modul, angol zene modul,
angol film modul, angol irodalom modul
Informatika: informatika, művészetismeret és kommunikáció, mozgóképkultúra és médiaismeret,
praktikus tanulás
Életvitel és gyakorlat: alkotás, testkultúra, környezeti nevelés és életvitel, természettudomány,
diákvállalkozás program, gazdasági ismeretek
Testnevelés és sport: testkultúra, természettudomány, környezeti nevelés, életvitel
1.2.2.7.2.
A Közgazdasági Politechnikumban az első idegen nyelv valamennyi tanuló számára az angol. A nyelvi előkészítő évfolyam intenzív idegen nyelvi képzési programja heti 12 órában az angol nyelv oktatására épül. Az első idegen nyelvként korábban németet tanulók számára a
bemeneti pontokon (a hetedik évfolyamon, illetve a nyelvi előkészítő évfolyamon) angol nyelvből
speciális felzárkóztató kezdő-újrakezdő csoportokat indítunk. Német tanulmányaikat e diákok a 10.
évfolyamon induló második idegen nyelvi képzésben folytathatják. Amennyiben az adott évfolyamon jelentős számú, önálló nyelvi csoport létrehozására elegendő a németet már korábban tanuló,
megfelelő német nyelvi alapképzettséggel rendelkező diákok aránya, akkor a 10. évfolyamon a második idegen nyelvként német nyelvet választókat a nyelvi szintek figyelembe vételével kezdő és
középhaladó (haladó) csoportokba szervezzük.
1.2.2.7.3.

Gazdasági és pénzügyi nevelés

A Politechnikum szakmai és pedagógiai programjának egyedi különlegessége, hogy a gazdasági és
pénzügyi alapismeretek elsajátítása a gimnáziumi képzésben egy mindenki számára kötelező közismereti tantárgy keretében történik. A 10-12. évfolyamon a „gazdasági ismeretek” című tantárgy
oktatását a 9. évfolyamon egy kreativitásra, ötletességre épülő, gazdasági alapismereteket közvetítő
foglalkozás, a Diákvállalkozás Program (DVP) készíti elő.
1.2.2.8.
Speciális értékelési sajátosságok, továbbhaladási feltételek a Közgazdasági Politechnikumban
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1.2.2.8.1.
Magatartásból és szorgalomból nincs osztályzás. Az ezzel kapcsolatos észrevételeiket az osztályfőnökök félévkor és a tanév végén szöveges értékelés formájában közvetítik.
1.2.2.8.2.
Testkultúrából nincs osztályzás. A diákok félévkor és a tanév végén szöveges értékelést kapnak. A testnevelésből érettségi vizsgára jelentkezőknek az iskola szakköri formában felkészítő foglalkozást, az érettségi vizsgát megelőzően pedig osztályozó vizsgát szervez.
1.2.2.8.3.
A művészetismeret és kommunikáció oktatás valamennyi évfolyamon integrált formában történik, de a szaktárgyi részekből a tanulók önálló érdemjegyet szereznek félévkor és a tanév végén.
1.2.2.8.4.
A hetedik-nyolcadik évfolyamon a dráma foglalkozásokon a tanév közben szerzett
érdemjegyek meghatározott arányban a művészetismeret félévi és év végi érdemjegybe számítanak.
1.2.2.8.5.
A hetedik-nyolcadik évfolyamon és a nyelvi előkészítő évben alkotásból nincsen
osztályzás. A diákok félévkor és a tanév végén szöveges értékelést kapnak.
1.2.2.8.6.
A nyelvi előkészítő évben az informatikával integrált formában elsajátított gépírás
tárgyból a diákok önálló érdemjegyet szereznek. Tantárgyspecifikus okokból a félévi és év végi
gépírás érdemjegy azonos az utolsó megszerzett érdemjeggyel.
1.2.2.8.7.
A nyelvi előkészítő évfolyamon az angol nyelvi modulokon (zene, irodalom, dráma,
film) szerzett érdemjegyek meghatározott arányban befolyásolják az angol nyelvből szerzett félévi
és év végi érdemjegyet.
1.2.2.8.8.
Az a diák, aki a nyelvi előkészítő évfolyamon bármely tárgyból nem teljesíti a követelményeket, és ezt az augusztusi pótvizsgán sem javítja, politechnikumi tanulmányait csak akkor
folytathatja, ha hiányosságainak pótlását egy, a következő tanévre vonatkozó, időbeli ütemezést is
tartalmazó, a szaktanárral való folyamatos kapcsolattartás formáját is meghatározó speciális megállapodásban vállalja.
1.2.2.8.9.
A diákvállalkozás programon (9. évfolyam) nincs osztályzás. A diákok félévkor és a
tanév végén szöveges értékelést kapnak. Amennyiben egy tanuló a követelményeknek nem felel
meg, továbbhaladása csak úgy lehetséges, ha a nyári szünet végén projektmunkát nyújt be, amely
kiváltja az augusztusi pótvizsgát.
1.2.2.8.10.
Angolból a 7-8. évfolyamon a középhaladó és haladó csoportokban heti egy, a nyelvi
előkészítő évfolyamon heti kettő, a felsőbb évfolyamokon pedig általában heti egy tanórát anyanyelvi tanár tart. Az általa adott érdemjegyek meghatározott arányban befolyásolják az angol
nyelvből szerzett félévi és év végi érdemjegyet.
1.2.2.8.11.
A 11-12. évfolyamon negyedévenként a diákok a kötelező tárgyak közül kettőből
egy-egy témazáró dolgozatot javíthatnak. A javításra jelentkezni kell; lebonyolítása speciális beosz26
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tás szerint egy erre fenntartott tanítási napon történik. A javított jegy - függetlenül attól, hogy jobb
vagy rosszabb a korábbinál - felülírja a korábbi érdemjegyet. E gyakorlat alkalmazása plusz terheket ró a szaktanárokra, másrészt a diákok számára nemcsak a javítás lehetőségét adja meg a továbbtanuláshoz szükséges pontszámítást is befolyásoló érdemjegyek esetében, hanem lehetőséget nyújt a
tanulmányi kötelességek teljesítésével kapcsolatos stratégiai gondolkodás, illetve a felelősségteljes
döntéshozatal kialakulásához is, hiszen a javítás bevállalása adott helyzetben - nem elég tudatos
választás vagy árnyalt helyzetelemzés esetén - hátrányos következményekkel is járhat.
1.2.3.

Az állami vizsgákra való felkészítés sajátosságai - Nkt. 9. § (8) c.)

1.2.3.1.

A kisérettségi vizsga

A 10. évfolyam tanulói március folyamán egy meghatározott kínálat alapján kiválasztott három
szaktárgyból ún. kisérettségi vizsgát tesznek. A kisérettségi vizsgán szerzett érdemjegy a munkacsoportok által meghatározott súllyal, illetve szorzóval befolyásolja a tanév végi érdemjegyet.
1.2.3.2.

Tagozat, fakultáció

A 11-12. évfolyamon a tagozatos/fakultációs (választható) tárgyakra két órarendi sávban két-két
órát, tehát összesen négy órát biztosítunk. A meghirdetett tagozatok (művészetismeret és kommunikáció, történelem, matematika és gazdasági ismeretek - a magyar, történelem, matematika és gazdasági ismeretek érettségi tárgyakból) az emelt szintű érettségi vizsgára készítik fel a jelentkezőket.
A tagozatos képzés az évfolyamról jelentkezők számára külön csoportban, heti két órával magasabb
óraszámban folyik, mint az alapképzés. A fakultációs programok egy részét (például a mozgóképkultúra és médiaismeretet, a művészettörténetet, a multikultúrát/társadalomismeretet/) két évre hirdetjük meg, s a jelentkezők - ha a 12. évfolyamon is folytatják tanulmányaikat - az adott tantárgyat
(középszinten) érettségi vizsgatárgyként is megjelölhetik. Vannak egy éves fakultációs programjaink is, ilyenek például a 11-12. évfolyam bármelyikén látogatható rajz vagy a XX. század dokumentumaival foglalkozó, a 12. évfolyamon választható történelem fakultáció.
A tagozatos/fakultációs választást a diákok és szülők különböző fórumokon lebonyolított részletes
tájékoztatása előzi meg, és a 10. évfolyamon április-májusban, két körben zajlik. Elsőként a diákok
a meghirdetett programok közül rangsorban kijelölik azokat, amelyeket a legszívesebben választanának. A második választási lehetőségeket már sávban tartalmazó formanyomtatványt az első körös
választások függvényében alakítjuk ki úgy, hogy azok az igényeket a lehető legteljesebb mértékben
lefedjék. A második körben a diákok már a sávokban meghirdetett programok közül választhatnak
egy-egy (összesen két) foglalkozást.
A 11-12. évfolyamon a tagozatos/fakultációs tárgyak, illetve sikeres előrehozott érettségi vizsga
esetén az angol nyelv felvétele önmagában nem kötelező: A választhatóságra felkínált órakeretből
azonban mindenkinek legalább négyet meg kell jelölnie.
A kötelező érettségi tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) az iskola a
jelentkezők számától függetlenül biztosítja az emelt szintű tagozatos képzést. A többi választható
foglalkozás megszervezésének feltétele, hogy az adott évfolyamon a jelentkezők létszáma elérje a
tizenkét főt. Kevesebb résztvevővel abban az esetben indulhat csoport, ha azt a munkacsoport kezdeményezésére a Szakmai Bizottmány jóváhagyja.
A mindkét gimnáziumi képzési típusban általános integrált természettudomány oktatása miatt a 1112. évfolyamon választható biológia, kémia, fizika fakultációs csoportok heti négy órában működnek, és az előírásoknál alacsonyabb létszámmal, hat fő jelentkezése esetén is megszervezendők. A
kisebb csoportlétszám jóvoltából ezek a foglalkozások differenciált oktatásszervezésben a diákok
terveivel összhangban mind a közép-, mind pedig az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést

27

Bevezető

biztosítják. Kevesebb résztvevővel abban az esetben indulhat csoport, ha azt a munkacsoport kezdeményezésére a Szakmai Bizottmány jóváhagyja.
A 12. évfolyam tagozatos/fakultációs programjaira hasonló módon történik a jelentkezés. A kétévesre meghirdetett kurzusok esetében a 11. évfolyam végén minden diák eldöntheti, hogy megerősíti választását és folytatja tanulmányait, vagy elhagyja a csoportot. Új diákok csatlakozása is lehetséges, amennyiben az augusztusi pótvizsga időszakban sikeres osztályozó, a tagozatok esetében
pedig különbözeti vizsgát tesznek.
Az iskolai korszerű szolgáltatások, s ezzel együtt a választási lehetőségek bővítésére a 10-11. évfolyam tanulói egy heti két órás, 7-8. órában megszervezett második idegen nyelvi sávban jelentkezhetnek német, olasz, illetve francia fakultációra. A két évfolyam tanulóiból szervezett heterogén
nyelvi csoportok életszerű módon és a mindennapi nyelvhasználatot előtérbe helyezve egészítik ki a
hagyományos tanrendben nyelvi szintek szerint működő nyelvoktatást.
A választható foglalkozások következtében a 11-12. évfolyamon a diákok órarendjében meglehetősen jelentős eltérések, különbözőségek alakulnak ki.
1.2.3.3.

A próbaérettségi vizsga

A 12. évfolyam tanulói a kötelező érettségi vizsgatárgyakból márciusban ún. próbaérettségi vizsgát
tesznek. A próbaérettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből
írásbeli, angol nyelvből írásbeli-szóbeli. A próbaérettségi vizsgán szerzett érdemjegy a munkacsoportok által meghatározott súllyal, illetve szorzóval befolyásolja a tanév végi érdemjegyet.
1.2.3.4.
A kimeneti követelményeket az érettségi vizsga követelményei határozzák meg.
Az intézményi szinten általános nyelvi előkészítő képzés miatt angolból, továbbá a 11-12. évfolyamon emelt óraszámban működő tagozatos csoportokban (magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából és gazdasági ismeretekből) a kimeneti követelmények az emelt szintű érettségi vizsga előírásainak felelnek meg.
1.2.4.

A tanulók számára előírt kötelező óraszámok - Nkt. 9. § (8) d)

1.2.4.1.
A négy napos gólyatábor foglalkozásai az adott korosztályokra vonatkozó napi terhelhetőség figyelembe vételével arányosan tartalmaznak szakmai, kulturális, sport és szabadidős
tevékenységeket.
1.2.4.2.
A tanév elején szervezett három napos tanulmányi kirándulások egész napos elfoglaltságot jelentenek, de a szakmai program és az osztályidők aránya összhangban áll az adott korcsoport napi terhelésére vonatkozó előírásokkal.
1.2.4.3.
A valamennyi évfolyamon megszervezett témahetek, illetve a nyelvi előkészítő évfolyamon lebonyolított három napos Városi Ökológiai Projekt szakmai programjának időkeretei összhangban állnak az adott korcsoport napi terhelésére vonatkozó előírásokkal.
1.2.4.4.
A négy-öt napos erdei iskola foglalkozásai az adott korosztályra vonatkozó napi terhelés figyelembe vételével arányosan tartalmaznak szakmai, kulturális, sport és szabadidős tevékenységeket.
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1.2.5.

A pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályai - Nkt. 9. § (8) e)

1.2.5.1. A Közgazdasági Politechnikumban a pedagógusok kötött és kötetlen munkaideje összhangban áll a jogszabályi előírásokkal. A személyközpontú pedagógiai elvek hatékony érvényesítését és
a decentralizált döntési mechanizmusból adódó feladatok ellátását egy, a hagyományosnál kiterjedtebb órakedvezmény rendszer biztosítja. Ennek struktúráját a pedagógusközösség hagyja jóvá.
1.2.5.2.
A folyamatos és rendszeres, változatos formákban megvalósuló szakmai-pedagógia
együttműködés a pedagógusok és a szakmai-pedagógiai munkát támogató szakemberek (iskolapszichológus, szociálpedagógus, fejlesztő gyógypedagógus) számára munkaköri előírás. (Ennek részletesebb kifejtése a 2.7.1. pontban, „A Közgazdasági Politechnikum testületei és választott tisztségviselői” című részben található.)
1.2.5.3.
Az iskola bizottságai és testületei rendszerint csütörtök délután üléseznek. Ez nem
mindenki számára jelent ugyanolyan mértékű megterhelést, de havonta legalább két délutánt minden tanár az iskolában tölt. A csütörtökök programját a lehetőségek függvényében igyekszünk előre
megtervezni és közzétenni, hogy a kiszámítható időbeosztás enyhítse a plusz megterhelést. A csütörtök délutáni közös munka minden politechnikumi tanár személyes hozzájárulása a demokratikus
működés fenntartásához.
1.2.5.4.
A politechnikumi pedagógusok a gimnáziumi szaktanári feladatok mellett osztályfőnöki feladatokat is ellátnak. A személyközpontú pedagógiai elvárások, a folyamatos gyerekkövetés
és a szülőkkel való szoros kapcsolattartás miatti elvárások indokolják, hogy az osztályfőnökök a
jogszabályban előírt díjazáson felül órakedvezményben is részesüljenek.
1.2.5.5.

A pedagógusok félévente összegző szöveges értékelést írnak tanulócsoportjukról.

1.2.5.6.
A pedagógusok tanítványaik munkáját félévkor ún. állapotjelző jeggyel, a tanév végén pedig érdemjeggyel értékelik, amelyet mindkét esetben egy személyre szabott, a munkacsoport
által kidolgozott szempontrendszer alapján elkészített szöveges értékelés egészít ki.
1.2.5.7.
A pedagógusok feladatai közé tartozik a Közgazdasági Politechnikum tantárgyi programjainak, taneszközeinek elkészítésében, korrekciójában, kiválasztásában való részvétel.
1.2.5.8.
A kötött munkaidőben ellátott feladatokat számos egyéb, előre tudható vagy eseti
tevékenység egészíti ki: részvétel a különböző, csütörtökön rendszeresen vagy akár más napokon
aktuálisan ülésező testületek munkájában, ügyeletek, felügyeletek, kísérő tanári feladatok, helyettesítések, felvételiztetés, szülői megbeszélések, konzultációk, korrepetálás, vetélkedők, versenyek
szervezése, zsűrizés, gyerekkövetés, konfliktuskezelés, hospitálás, stb.. Tapasztalataink szerint az
intézményi benttartózkodás heti átlaga nemcsak eléri, hanem meghaladja a Knt. előírása szerinti
heti 32 órát. Pontos nyilvántartást azonban erről nem vezetünk, és a jövőben sem kívánunk vezetni.
Egyrészt a konkrét benttartózkodás az iskolai eseményekkel, programokkal és az életszerűséggel
összhangban heti viszonylatban jelentős eltéréseket mutat, másrészt fontosnak tartjuk az intézményi
közhangulatot jelenleg meghatározó bizalmi elv fenntartását.
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1.2.6.
Az alkalmazott építésügyi előírások, eszközök és felszerelések, a minőségpolitika
rendszere, módszerei és eszközei - Nkt. 9. § (8) f)
1.2.6.1.
A Közgazdasági Politechnikumban az alkalmazott építésügyi előírások, eszközök és felszerelések összhangban állnak a jogszabályi előírásokkal.
1.2.6.2.
Az SNI együttnevelésben korlátozó tényező, hogy az iskolaépület nem akadálymentesített. Műemlék jellege miatt ezt csak egy grandiózus átépítéssel és óriási költségkerettel lehetne
megoldani.
1.2.6.3.

A pedagógusok teljesítményértékelési rendszere

A 2008 szeptemberében az intézményi minőségirányítási program részeként bevezetett tanári teljesítményértékelési rendszer elsődleges célja – a törvényi kötelezettség mellett – a tanári munka színvonalának emelése volt, különös tekintettel a tanórai tevékenységre. Előzményei: a Politechnikumban változatos formában, de a kezdetektől (1991) működtetett, a diákok tanárokkal kapcsolatos értékelési rendszere, továbbá az új kollégák integrációjával kapcsolatos, kb. egy évtizede kidolgozott
eljárásrend.
A teljesítményértékelési rendszer alapvetően fejlesztő jellegű, a szaktanári tevékenység színvonalának javítására törekszik. Ennek alapfeltétele az őszinte, bizalmi légkör, az esetleges problémák
megbeszélése, a nyílt kommunikáció.
A teljesítményértékelésben való részvétel kötelező. A vonatkozó szempontrendszert a Huhogás
fogadta el. A teljesítményértékelési rendszer az óralátogatási tapasztalatokra, a diákok értékelésére
és az önértékelésre épül. Az adott évben értékeltek körét az iskolavezetés határozza meg, az óralátogatásokat és egyeztető megbeszéléseket a munkacsoport-vezető szervezi. Az eredetileg három
évre tervezett rendszert időhiány miatt négyéves ciklusokra módosítottuk.
Egy adott tanár óráit a munkacsoport-vezető, egy koordinátor és egy sorsolással kiválasztott, másik
munkacsoporthoz tartozó munkatárs látogatja. A munkacsoport-vezető három, a koordinátor és a
munkatárs két-két órát látogat. Egy tanárnál minimum öt órát látogatnak, két órán ketten vesznek
részt. A munkacsoport-vezető teljesítményértékelésében az adott munkacsoportból választott tanár
vesz részt a koordinátor és a kisorsolt kolléga mellett.
Minden óralátogatást megbeszélés követ az érintett felek közreműködésével. Ha valamennyi óralátogatás és óramegbeszélés megtörtént, akkor a tanár számítógépen kitölti az önértékelésre vonatkozó kérdőívet. Ezután kerül sor az összegző, ún. értékelő megbeszélésre, ahol megállapítják az erősségeket, illetve rögzítik a fejlesztendő területeket. Az értékelő megbeszélés jegyzőkönyve alapján a
teljesítményértékelési folyamat lényeges pontjait összegző dokumentumot a munkacsoport-vezető
állítja össze.
Az iskolai hálózaton elérhető dokumentációhoz a közreműködőknek és az iskolavezetés tagjainak
van hozzáférése. Az értékelés folyamata során keletkezett információk bizalmasak, ennek megfelelően a résztvevőknek gondot kell fordítani etikus kezelésükre. Tanév végén az iskolavezetés beszámolót készít a teljesítményértékelés aktuális tapasztalatairól. A továbbfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára a Szakmai Bizottmány jogosult.
1.2.6.4.

A tanári értékelés.

A diákok évente kétszer értékelik tanáraik és osztályfőnökeik munkáját. A bejövő hetedikesek először tavasszal, mert úgy gondoljuk, hogy a politechnikumi környezet, légkör megismerése, az ennek
megfelelő felelősségvállalás elengedhetetlen feltételei az értékelésnek.
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A gyerekeket osztályidőn készítjük fel az értékelésre. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy kerüljék a
minősítést. Minél több konkrét megfigyelést, véleményt, kritikát írjanak, de ügyeljenek a megfelelő,
motiváló, udvarias hangnemre. Ilyen alkalmakkor párhuzamot vonunk a tanárok által a gyerekeknek
írt szöveges értékeléssel (milyet szeretnek ők, diákként, mi segít nekik…). Elbeszélgetünk arról is,
hogy mit gondolnak a diákok, hogyan érinti a tanárokat ez az értékelési forma, szerintük hogyan
fogadják és dolgozzák fel a véleményeket a pedagógusok.
A gyerekek a tanári értékelést egy intézményi szintű beosztás szerint egy-egy tanórán a számítógépes termekben írják. Egy-egy értékelési periódus kb. egy hétig tart. A munkát könnyítendő és gyorsítandó a rendszergazda minden gyereknek előkészít egy névsort az őt tanító tanárokról. A gyerekek
a megadott szempontok alapján értékelik a tanár munkáját egy előzetesen megismert skálán; konkrét észrevételeiket pedig szöveges kiegészítésben fogalmazzák meg. Postázás előtt eldönthetik,
hogy anonim módon vagy a nevüket aláírva továbbítják a dokumentumot.
Az értékelésekkel kapcsolatban intézményi cenzúra nincsen. Az anonimitás feloldását a rendszergazda közreműködésével kizárólag abban az esetben kezdeményezzük, ha az értékelés tartalma
személyiségi jogot sért. Szerencsére az elmúlt évtizedben ez mindössze néhány alkalommal fordult
elő. Ekkor a rendszergazda törli az értékelést a hálózatról, az osztályfőnökök pedig a szaktanár és a
szülők, adott esetben az iskolapszichológus vagy a szociálpedagógus közreműködésével pedagógiai
eszközökkel igyekeznek kezelni a problémát.
Az értékelések az iskolai hálózaton jelennek meg a következő hozzáférési jogosítványokkal: egy
adott tanár értékelését olvashatja ő maga, a munkacsoportjának minden tagja, egy-egy tanulócsoport
esetében a vonatkozó osztályfőnökök, valamennyi kollégával kapcsolatban pedig az iskolavezetés
tagjai. A munkacsoportokban kötelező az értékelések megbeszélése. A munkacsoport-vezető és a
kollégák dolga a szakmai, emberi támogatás megadása, ha szükséges. A tanár eldöntheti, hogy akare a gyerekekkel az értékelésről beszélgetni. Általában mindenki valamilyen formában visszajelez,
vannak olyan tanárok, akik mélyen és érdemben válaszolnak, reagálnak, lépnek például a kritikai
megjegyzésekre.
1.2.6.5.

A „bőrönd-szemétkosár”

A végzős évfolyam legutolsó tanítási órája rendhagyó módon zajlik. Bensőséges környezetben, a
többcélú tornaterem szőnyegein szétszórtan ülve, halk zeneszó mellett egy-egy papírra felírják azt a
három dolgot/történést, amit magukkal vinnének az itt töltött évek emlékeként; valamint azt a hármat, amelyet kidobnának a szemétbe. A bőrönd és a szemétkosár tartalma megjelenik az Útilapu
hasábjain – utóbbi a ballagó batyu folyóirata, melyet a tanárok-felnőttek írnak-készítenek a búcsúzó
évfolyamnak -, és a „nagy nyilvánosság” is olvashatja a gyűjteményt a honlapon is közzétett iskolaújságban, a Poligráfban, hiszen tanulságai nem érdektelenek.
1.2.7.

Vezetési modell, nevelés- és oktatásszervezés - Nkt. 9. § (8) g)

1.2.7.1.

A Közgazdasági Politechnikum testületei és választott tisztségviselői

1.2.7.1.1.

A Huhogás

A Huhogás a pedagógusközösség havonta ülésező, legfőbb szakmai döntéshozó testülete. A tanárokon kívüli tagjai a könyvtáros, az iskolapszichológus, a szociálpedagógus, a gazdasági vezető, az
iskolamenedzser és a pályázati referens.
A pedagógusközösség stratégiai kérdésekben illetékes legfelsőbb fóruma. Személyi kérdésekben
titkos szavazással dönt. Három éves időtartamra megválasztja a Politechnikum tisztségviselőit: a
pedagógiai vezetőt, az ügyvezető koordinátort, a szakmai koordinátort, a pedagógiai koordinátort,
az adminisztrációs koordinátort, a munkacsoport-vezetőket, az Iskolatanács tanár képviselőit, az
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Iskolabíróság tanárbíróit, a Felvételi Bizottság és a Szociális Bizottság titkárát és tagjait. Az adott
képzési formának megfelelő időtartamra megerősíti a Koordinációs Bizottmány által jelölt osztályfőnök-párokat. A tanév végén szavazással hagyja jóvá az iskolavezetők beszámolóját.
1.2.7.1.2.

A Koordinációs Bizottmány (KB)

Az iskola vezető testülete. Tagjai a koordinátorok: a pedagógiai vezető, az ügyvezető koordinátor, a
szakmai koordinátor, a pedagógiai koordinátor és az adminisztrációs koordinátor. Feladata a stratégiai szintű döntések előkészítése, továbbá az iskola operatív irányítása. Döntési kompetenciája kiterjed minden olyan kérdésre, amely nem tartozik más iskolai testület hatáskörébe.
1.2.7.1.3.

A Központi Gazdasági Bizottság (KGB)

Az intézmény vagyonkezelő szervezete. Háromtagú testület, amelynek tagjai: a pedagógiai vezető,
az ügyvezető koordinátor és a gazdasági vezető.
Átfogja, szervezi és irányítja az iskola gazdasági életét, hozzá tartozik minden pénzügyi-gazdasági
kérdés azok kivételével, amelyeket az SzMSz más testületek vagy személyek hatáskörébe utal.
1.2.7.1.4.

A Szakmai Bizottmány

A Politechnikum oktatással kapcsolatos szakmai kérdésekben illetékes felső- és középvezetői testülete. Tagjai: a koordinátorok, a munkacsoport-vezetők és az IT (Iskolatanács) titkára.
Havonta legalább kétszer ülésezik, munkáját az ügyvezető koordinátor és a szakmai koordinátor
készíti elő. Első körben tárgyalja a Huhogás elé kerülő stratégiai szintű javaslatokat; dönt a költségvetés, a tagozat-fakultációs rendszer, a szakkörök, a kisérettségi vizsga, az órafelosztás stb. kérdésében. Az üléseket rotációs elv szerint a koordinátorok vezetik.
1.2.7.1.5.

Az Iskolatanács (IT)

Az iskolapolgárok csoportjainak (tanár, diák, szülő) képviseleti, érdekegyeztető és -érvényesítő
fóruma, a szakmai, pedagógiai és gazdasági kérdések kivételével legfelsőbb döntéshozatali szerve.
Ajánlásai irányadók a Huhogás és a Koordinációs Bizottmány számára. A Huhogással egyetértésben elfogadja az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a Házirendet. Az Iskolatanácsban valamennyi oldal azonos számú szavazattal rendelkezik. A szülők és diákok esetében a delegáló
testület a vonatkozó osztály szülői közössége, illetve diáksága, a tanár képviselőket a Huhogás választja.
1.2.7.1.6.

Az Iskolabíróság (IB)

A Közgazdasági Politechnikum pedagógiai programjának lényeges eleme, hogy az iskolai együttélés normáinak, a tanulás feltételeinek biztosítása a tanárok és diákok közös ügye. Az iskolai konfliktusok rendezése ezért egy választott testület, az Iskolabíróság előtt zajlik, melybe tanévenként a
diákok és a szülők osztályonként egy-egy képviselőt delegálnak. A tanár bírókat az iskolai tisztségviselőkre érvényes mandátumrendszer alapján a Huhogás tagjai három évre választják.
Az Iskolabíróság a diákok, a tanárok és a szülők egy-egy választott, szabad mandátummal rendelkező képviselőjéből áll, mindhárom tagnak egy szavazata van. Ez biztosítja, hogy döntéseiben az
iskolai (tanárok által képviselt) szempontokon túl a diákok és a szülők sajátos szempontjai is érvényre jussanak. Iskolai konfliktusnak tekintünk minden olyan helyzetet, ahol az iskolai normákat
megsértik, ill. ahol az iskola polgárai egymással összeütközésbe kerülnek. Adott diák ügyében
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olyan testület bíráskodhat, amelynek egyik tagja sem bizonyul összeférhetetlennek (nem lehet a
saját szaktanára, a saját osztályából szülő vagy diák stb.)
Az iskolabíróság, mint pedagógiai színtér fontos szerepet tölt be a szociális kompetenciák kialakítása, megerősítése szempontjából. A diákbírók esetében lényegi elem, hogy felelősségteljesen mérlegelniük és dönteniük kell társaik ügyében. A bepanaszoltak esetében optimálisan befolyásolhatja az
önismeret és önkontroll, valamint a civil készségek fejlődését, hiszen adott diák többféle nézőpontból, változatos érvrendszer alapján szembesül saját ügyével. Általában a többiek számára pedig
azért fontos, mert a tárgyalások nyilvánosak, bármelyik diák megjelenhet, s kifejtheti az üggyel
kapcsolatos véleményét; sőt, akár "védői" szerepet is vállalhat.
Az iskolabírósági határozatok közös sajátossága a rugalmasság és konstruktivitás. A "büntetés" jóllehet természetesen valamiféle megszorítással jár - minden esetben megjelöli a kibontakozás útját
és módját. Ezt a funkciót az esetek többségében valami olyan tevékenység jelenti, amely nemcsak
időráfordítást, hanem önvizsgálatot is igényel, s ezáltal lehetőséget teremt egy tudatosabb életvezetésre, s ezáltal az adott hiba, hiányosság kikerülésére.
1.2.7.1.7.

A Felvételi Bizottság

A Felvételi Bizottság két tagja és titkára a vonatkozó jogszabályok és a Huhogás által jóváhagyott
alapelveknek megfelelően dönt a felvételivel kapcsolatos operatív ügyekben. Felelős a felvételi eljárás megszervezéséért, végrehajtásáért. Megszervezi, irányítja a felvételihez kapcsolódó iskolai reklám- és marketing-tevékenységet. Megszervezi a felvételivel kapcsolatos rendezvényeket és programokat: a novemberi nyílt napot, az ún. nyílt órákat, a január végi igazgatói tájékoztatót, a hatodikosok számára meghirdetett játékos bemutatkozó foglalkozást, továbbá a nyolcadikosok írásbeli és
szóbeli felvételi vizsgáját.
Döntés-előkészítő munkát végez a felvételi időszakon kívül érkező felvételi, átjelentkezési kérelmek ügyében az adott évfolyamon érintett osztályfőnökök, illetve a pedagógiai vezető számára.
1.2.7.1.8.

A Szociális Bizottság

A három fős testület állandó tagja a szociálpedagógus, továbbá a Huhogás által választott tag és a
titkár. Egy intézményspecifikus pályázati rendszerben elbírálja a szociális támogatásokra vonatkozó
igényeket, és javaslatot tesz azok megítéléséről a fenntartó számára.
1.2.7.1.9.

A munkacsoport

A munkacsoport a nevelőtestületen belül szerveződő sajátos szakmai műhely. A munkacsoportok tagjai az adott tantárgycsoportba tartozó tárgyakat tanító tanárok. A munkacsoport
feladata a tantárgyi éves munka szervezése, a tantárgyi tantervek elkészítése, rendszeres felülvizsgálata, a tantárgycsoporthoz kötődő szakmai innováció.
A pedagógusokkal kapcsolatos munkáltatói jogok vonatkozásában az érintett munkacsoportnak
kezdeményezési és javaslattételi joga van. A Koordinációs Bizottmány és a munkacsoport egyetértésének hiányában az adott kérdésben az iskola közép- és felső vezetését tömörítő Szakmai Bizottmány jogosult dönteni.
A munkacsoportok minden második csütörtökön megbeszélést tartanak (munkacsoport-idő). A Politechnikumban kilenc munkacsoport működik: a művészet-kommunikáció, az angol nyelv, a történelem, a matematika, a természettudomány, az informatika, a testkultúra, a gazdasági ismeretek és a
második idegen nyelv (német, francia, olasz).
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1.2.7.1.10.

Az osztálykonferencia

Az osztálykonferencia az egy osztályban tanító tanárok közös tanácskozása, nem azonos tehát az
osztályozó konferenciával. Funkciója az osztály egészét és az osztályba járó egyes diákok helyzetét
érintő információk megosztása, véleménycsere, adott problémákra megoldási javaslatok tétele, az
összehangolt cselekvés tervének kialakítása. A személyközpontú pedagógiai cselekvés egyik legfontosabb színtere, mert intézményes lehetőséget teremt a diákokkal kapcsolatos tapasztalatok öszszegzésére és olyan eljárások kialakítására, amelyekben a különböző tanárok összehangolt tevékenységének hatása egymást erősíti.
1.2.7.1.11.

A Pedagógiai Műhely

A Pedagógiai Műhely munkájának célja, hogy kölcsönös támogatást nyújtsunk egymásnak, ütköztessük álláspontunkat, felülvizsgáljuk, megerősítsük és újrafogalmazzuk értékrendünket. Az üléseken az iskolai élet egyes problémáit beszéljük meg, és közösen keresünk megoldási alternatívákat.
Sikerességének feltétele a személyes érdekeltség, ezért a részvétel a munkában önkéntes.
1.2.7.2.

Önigazgató vezetési-szervezeti modell

1.2.7.2.1.
A Közgazdasági Politechnikum élén egy fenntartói részvételt is magában foglaló
öt fős iskolavezetés áll (Koordinációs Bizottmány). Az iskolavezetés tagjai: a pedagógiai vezető,
az ügyvezető koordinátor, a szakmai koordinátor, a pedagógiai koordinátor és az adminisztrációs koordinátor. Az iskolavezetők jogszabályi előírásokhoz képest (három fő) nagyobb számát
nemcsak a gazdaságilag önálló státusz, a vagyon feletti gazdálkodással járó, valamint fenntartói
feladatellátás indokolja. A politechnikumi döntéshozatal a hagyományos iskolai struktúrához
képest decentralizáltabb. Bármiféle döntéshozatal alapelve, hogy abban a lehetőség szintjén
mindenki nyilvánítson véleményt, illetve vegyen részt benne, aki érintett. Ennek érvényesítése
számos, sokszor időigényes egyeztetési kötelmet jelent személyes vagy testületi konzultáció formájában. Az ehhez kapcsolódó eljárások koordinációja, illetve a különböző politechnikumi testületek
(Huhogás, Szakmai Bizottmány, Pedagógiai Műhely, stb.) működtetése a közismert iskolai vezetői
modellhez képest nemcsak időbeliségében tér el, de más típusú elvárásokat és fokozott terheket is
jelent. Az iskolavezetőket/koordinátorokat a Huhogás tagjai jelölik, illetve választják három évre.
1.2.7.2.2.
Az Nkt. által előírt igazgatói jogkört az SzMSz-ben rögzített kollektív döntési
kompetenciák figyelembe vételével a pedagógiai vezető látja el.
1.2.7.2.3.
Az ügyvezető koordinátor egyben a fenntartó képviselője, a Budapesti Politechnikum Alapítvány ügyvezető kurátora.
1.2.7.3.

A Közgazdasági Politechnikum speciális szakmai-pedagógiai eljárásai

1.2.7.3.1.

A két osztályfőnökös modell

Iskolánkban minden osztálynak két osztályfőnöke van. Így látjuk biztosítottnak, hogy a gyerekek
valóban személyes törődést, figyelmet kapjanak. Ha segítséget kérnek, problémájuk van, lehetőségük nyílik választani a két felnőtt közül. Az osztályfőnökök együttműködése, egymással való kommunikációja, munkamegosztása, alkalmazkodása és önérvényesítése mindennapos, tanulságos minta a gyerekek számára.
Az esetek többségében az osztályfőnökök egymást választhatják az öt- vagy hétéves munkára. Kevés ennél szorosabb együttműködés van az iskolában, hiszen az osztályfőnököknek állandóan
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egyeztetniük kell, megosztani egymással az információkat, közös terveket szőni, és az osztályfőnöki
szerepben szinte minden alkalommal együtt dolgozni a gyerekekkel.
1.2.7.3.2.

Az osztálynevek

Az osztályok megnevezése egyedi, nem kapcsolódik az adott évfolyam sorszámához. Az új osztályok a gólyatáborban választanak maguknak nevet, amely változatos és ötletes módon általában az
intézmény és/vagy az osztályfőnökök nevéhez kötődik
1.2.7.3.3.

Kapcsolattartás a szülőkkel

A Politechnikum alapdokumentumai az „iskolapolgárság” fogalmát az oktatási folyamatban résztvevő három oldalra - tanár-diák-szülő - definiálják. E partnerkapcsolat változatos viszonyrendszert és együttműködési formákat feltételez. Ennek fontosságát a legrövidebben úgy lehet összegezni, hogy tapasztalataink szerint az iskola egy adott diák fejlesztésében, problémáinak megoldásában
még a legreménytelenebb helyzetben is csodákra képes akkor, ha a szülők részéről bizalmat és
őszinte megerősítést nyer. Szakmai-pedagógiai kudarcaink hátterében szinte minden esetben tetten
érhető az iskola kompetenciáját megkérdőjelező, elutasító vagy az együttműködést csak színlelő
szülői attitűd. A szülői kapcsolattartás intézményi rendszere és eljárásai az együttműködéshez szükséges bizalom megteremtését és fenntartását célozzák.
A kapcsolatfelvétel és –tartás első fázisa az iskola iránti érdeklődéstől a jelentkezési lap beadásán
keresztül a beiratkozásig tart. A kapcsolattartás telefonon, e-mailben, igény szerint személyesen,
illetve - amennyiben a törvényes szabály előírja - postai úton történik. A kapcsolattartás e szakaszát az iskola Felvételi Bizottsága koordinálja. Tagjait (egy titkár és két tag) a pedagógusközösség
választja három évre. A Felvételi Bizottság szervezi a novemberi, szombati tájékoztató napot (Nyílt
Nap), az on-line bejelentkezéssel látogatható foglalkozásokat (Nyílt Órák; december elején és január végén két-két tanítási nap), a nyolcadikosok írásbeli és szóbeli felvételi vizsgáját, a hatodikosok
számára a játékos bemutatkozó foglalkozást (ezen nem kötelező a részvétel, de a komolyan érdeklődők általában eljönnek).
A beiratkozás előtti utolsó esemény június első napjaiban az új szülők és diákok számára meghirdetett fórum, ahol a pedagógiai vezető tájékoztatja a szülőket a beiratkozás és az évkezdet (gólyatábor, stb) legfontosabb tudnivalóiról. A rendezvénnyel párhuzamosan a diákok osztályidőn vesznek
részt, ahol megismerkednek egymással és osztályfőnökeikkel.
A szülőkkel való rendszeres és bizalomra épülő kapcsolat sok segítséget nyújt abban, hogy valóban
megismerjük tanítványainkat. Az első évben szeptember-október folyamán az osztályfőnökök minden családdal egyéni beszélgetést kezdeményeznek, amelynek egyik célja az új diák minél sokoldalúbb megismerése, másrészt a szülőkkel kialakítandó hatékony együttműködés megalapozása. Hasonló beszélgetésre kerül sor a végzős évfolyamon, ahol a körvonalazódó, jövőre vonatkozó elképzelések alapján a pályaválasztás iránya a konzultáció fő tárgya, illetve egy olyan együttműködési
stratégia kimunkálása, amely leginkább optimális a diák jövőre vonatkozó terveinek támogatása
szempontjából. E rögzített alkalmakon túl minden olyan esetben személyesen egyeztetünk a szülőkkel, amikor bármiféle - tanulmányi, magatartási, egészségügyi stb. - probléma adódik, mert a megnyugtató megoldás általában feltételezi a családokkal történő közvetlen és szoros együttműködést.
Az osztályfőnökökön és szaktanárokon túl az intézményi egyeztetés és kapcsolattartás fontos szereplői az iskolapszichológus, a szociálpedagógus, továbbá az SNI-s és BTM-es gyerekek fejlesztésével foglalkozó gyógypedagógus.
A kapcsolattartást az iskolai szinten szabályozott egyéb fórumok egészítik ki: évente két alkalommal (novemberben és áprilisban) az általános fogadónap, illetve az osztályok számára meghirdetett
szülői megbeszélések (szülői értekezletek). Bizonyos évfolyamokon speciális évfolyam35
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tájékoztatókat szervezünk. Ezek közül a legfontosabbak a nyelvi előkészítő évvel, továbbá az érettségivel, felvételi pontszámítással, illetve tagozat-fakultációs választással kapcsolatosak. Természetesen eseti megbeszélésekre is sor kerülhet egy-egy évfolyamon, osztályban vagy tanulócsoportban.
Ezt nemcsak a tanári, osztályfőnöki oldal, hanem a szülők és a diákok is kezdeményezhetik. A szülők osztályonként megválasztott képviselői részt vesznek az Iskolatanács, továbbá az Iskolabíróság
munkájában.
A szülőkkel való kapcsolattartás és a szülők folyamatos tájékoztatása az iskolai eseményekről, továbbá gyermekük előrehaladásáról új távlatokat nyert a digitális technológia fejlődésével. Mindez a
jogszabályok előírta iskolai tanügyigazgatási feladatok ellátását is gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá tette. Az elektronikus napló bevezetésével és a hozzáférési jogosultságok személyre szabott
kialakításával a szülők az iskolai élet olyan szegmenseibe is betekintést nyernek, amelyekről korábban csak részben, időnként vagy egyáltalán nem kaptak információt. Mindez nagyobb felelősséget
ró az iskolára, hiszen az intézményi mulasztások (nincs időben beírva az óra, a jegy, a hiányzók,
stb.) nem maradnak titokban, és ha ez rendszerszerű, akkor megkérdőjelezhetik a szülők bizalmát.
Másrészt a gördülékeny információáramlás szorosabbá teheti a szülőkkel való együttműködést; ezzel összefüggésben színvonalasabbá az intézmény szakmai-pedagógiai munkáját.
A korábban kiadvány formájában a családokhoz eljuttatott ún. követelményfüzeteket a honlapon
tesszük hozzáférhetővé. Ez évfolyamonként megnevezi az adott tanév speciális szakmai programjait
(tanulmányi kirándulás, témahét, kisérettségi, stb.), tantárgyanként a témaköröket, követelményeket
és értékelési sajátosságokat. A 2006-2007-es tanévtől az iskolai adminisztrációt (a tanulók, szülők
és alkalmazottak személyes adatai, haladási napló, késések, hiányzások, helyettesítések, érdemjegyek, félévi és év végi érdemjegy-összesítők) az Aromo nevű szoftver segítségével digitálisan vezetjük.
Minden beiskolázott osztályban a júniusi beiratkozáskor a szülők egy e célra készített formanyomtatványon írásbeli nyilatkozatot tesznek, hogy papíralapú tájékoztatást igényelnek vagy személyes
Aromo-azonosítót. Évek óta valamennyi szülő az azonosítót igényli, amelyet lezárt borítékban és
személyesen lehet átvenni az iskolában. Aki elveszti vagy elfelejti az azonosítóját, az minden szeptemberben alanyi jogon újat igényelhet. A személyes azonosító segítségével a szülő az iskola honlapján keresztül bármikor beléphet a rendszerbe. Ellenőrizheti gyermeke érdemjegyeit1, folyamatosan követheti, hogy melyik tanórán mi történt, tájékozódhat arról, hogy gyermeke pontosan érkezett-e a tanórára, illetve benyújtotta-e már az igazolását, ha korábban mulasztott.
Az érdemjegyek kódolásának rendszerét a munkacsoportok (munkaközösségek) igényei szerint intézményesen alakítottuk ki. A legördülő sáv valamennyi variációt felkínálja. Az érdemjegy kódolás
nagyon fontos, hiszen a megszerzett érdemjegyek nem azonos súlyúak. Pl. egy röpdolgozat („r”
betű szerepel a jegy mellett) nem egyenértékű egy témazáró dolgozattal („d” betű a jegy mellett). A
szülőnek figyelmeztető jelzés, ha az elégtelen mellett a „hf” szerepel, hiszen ha a gyerek sorozatosan nem írt házit, akkor ezzel otthon is teendő van. A hagyományos évközi érdemjegyek mellett
külön opció a félévi és év végi érdemjegy, amelyeknek természetesen nincs kódja. Az adatbázis a
késéseket nominálisan (db) és percre (összesen) is nyilvántartja. Amennyiben a késések összegzett
időtartama eléri a 45 percet, úgy a program automatikusan egy igazolatlan órát képez.
A félévi és év végi értesítőt a programból nyomtatjuk ki, és papíralapon az ún. „Értékelő” kapcsos
könyvbe fűzve továbbítjuk a családoknak. A hagyományos bizonyítványon túl a dokumentum feltünteti az összes megszerzett érdemjegyet is a súlypontozást segítő kódokkal együtt, továbbá a hiányzásokon (igazolt és igazolatlan órák száma) túl a késéseket is a már említett bontásban. Mivel
az Aromo alapján kinyomtatott, intézményileg hitelesített lap tartalma, struktúrája ránézésre nem
igazán egyértelmű - beleértve az érdemjegy kódolás sajátosságait is - ezért első alkalommal egy
A diákok és szülők külön azonosítóval rendelkeznek. Egy kivétellel ugyanazt látják: a beírt érdemjegyeket a szülők
csak 48 óra után láthatják, a diákok viszont azonnal. Erre azért van szükség, hogy a diáknak legyen ideje és módja,
hogy ő tájékoztassa a szülőt a vonatkozó érdemjegyről.
1
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tájékoztató oldalt is mellékelünk, amely pontról pontra elmagyarázza valamennyi jelölés mibenlétét,
és a kapcsos könyvbe fűzve a továbbiakban is informatív.
A kapcsos könyvben az évente kétszer (félévkor és a tanév végén) kiküldött, félévi és év végi érdemjegyeket tartalmazó összegzést valamennyi tárgyból és az osztályfőnökök részéről csoportos és
egyéni értékelések egészítik ki.
Ellenőrző könyvet nem használunk. A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás hivatalos adminisztráción túli része a különböző levelező listákon bonyolódik. Az iskolai eseményekről (szülői értekezlet, általános fogadónap, stb.) körleveleket postázunk: intézményi, osztályfőnöki vagy szaktanári
körben. Valamennyi szaktanár munkahelyi e-mail elérhetősége szerepel a honlapon, tehát a szülők
is könnyen elérhetik a szaktanárokat; adott esetben akár személyes konzultációt is kezdeményezhetnek.
A Politechnikum tanóráit az iskola iránt érdeklődők a szaktanárral történő előzetes egyeztetés után
szabadon látogathatják.
1.2.7.3.4.

Szerződések, megállapodások

Az értékelés, visszajelzés lehetőségeit, szempontjait, a szaktárgyi követelményeket ismertté tesszük
a diákok, tanárok és szülők számára. A kiszámíthatóság, az elvárások ismerete segíti az orientációt,
az önfejlesztést, erősíti a motivációt és a tanulás hatékonyságát. Másrészt az előzetes és alapos tájékoztatás ellenére is számos eset adódik, amikor diákok - különböző okokból - a rögzített és számukra ismert elvárások bizonyos elemét vagy elemeit nem teljesítik. Amennyiben a szaktárgyi sikertelenség veszélyeztetheti a diák továbblépését, a szaktanár ún. tanulmányi szerződést, megállapodást
kezdeményez. E megállapodások tartalma rendkívül szerteágazó, sok esetben a szakmai összetevők
mellett pedagógiai szempontok is megjelennek; struktúrájuk azonban lényegében azonos. A bevezető rész egyfajta állapotleírás: hogyan, milyen eredménytelenség alakult ki; a folyamat milyen lehetséges negatív következményekkel járhat. A második rész konkrétan megjelöli az elérendő célokat,
amelyek esetén elhárulhatnak az első részben megjelölt veszélyek. A harmadik rész a megállapodást kötő felek közreműködésének konkrét formáját sorolja fel személyekre lebontva, egy időben is
strukturált, részletes munkaterv szerint. A diákok konkrét, órai és tanórán kívüli feladatait általában
a szaktanárok tanulásmódszertani vonatkozású tanácsai is kiegészítik. A megállapodás kitér a felek
kapcsolattartására, valamint az egyéni fejlesztés lehetőségeinek taglalására. A szereposztásban tételesen megjelenhet a szülői részvétel is: ez különösen az alsóbb évfolyamokon született tanulmányi
szerződésekben gyakori. A megállapodás záró része általában újra rögzíti, hogy a szerződés milyen
célból, milyen tartalommal született, s be nem tartása milyen veszélyekkel járhat.
A felkínált megállapodást a diáknak nem kötelező elfogadnia. Erre azonban ritkán adódik példa,
lévén, hogy e dokumentumok általában olyan pillanatban születnek, amikor a válsághelyzet léte
nemcsak a tanár, hanem a diák és a szülő számára is ismert.
A megállapodás akkor lép életbe, ha azt aláírásával a diák, a szaktanár, a szülő, az osztályfőnökök,
valamint az illetékes (szakmai vagy pedagógiai) koordinátor is hitelesítette.
1.2.7.3.5.

A „dolgozattábla”

A Politechnikumban az elvárások és a követelmények kiszámíthatóak. Valamennyi számonkérést
- legyen az írásbeli, szóbeli, egyéni vagy csoportos - előre be kell jelenteni. A témazáró dolgozatok időpontját legalább egy héttel korábban, a röpdolgozatokét pedig minimum az utolsó foglalkozáson. A tanároknak fel kell tüntetniük a témazáró dolgozatok időpontját egy e célra készített speciális faliújságon, az ún. dolgozattáblán, amely a földszinti folyosó egyik forgalmas és
szembetűnő pontján található.
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1.2.7.3.6.

A „bérlet”

A Politechnikum első éveiben az ún. „szabad órára járás” rendszere volt érvényben. A gyerekeknek tanítási időben az épületben kellett tartózkodniuk, de eldönthették, hogy részt vesznek-e a tanórákon. A diákok negyedévente vizsgáztak minden tárgyból, amit jeggyel és szövegesen értékeltünk.
A tényleges gyakorlat nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem a diákok igényes önfejlesztését és kreativitását erősítette, hanem az éppen meghaladandónak célzott egyszerű tanulási stratégiákat (magolás, kampánytanulás). Ezért a hat évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetésekor (1999ben) a Huhogás megszüntette a szabad órára járást. A diákok jelentős hányada ezt sérelmezte. Az
ellentétes álláspontok egyeztetése és a kölcsönös kompromisszumkészség eredménye a mai gyakorlat, az ún. bérlet intézménye lett.
A 9-12. évfolyam diákjai félévente egy sajátos igazolványt kapnak, amelynek segítségével valamennyi tárgyból negyedévente két-két tanórát „kivehetnek”. Utóbbi esetben az épület kijelölt pontjain
- például az iskolai könyvtárban - tartózkodhatnak. A bérlet nem ruházható át, elvesztése esetén
az adott félévi jogosultság megszűnik. Csoportos vagy egyéni számonkérés esetén az adott órára
nem érvényes a bérlet. A félévi bukás a bérlet automatikus megvonását jelenti az adott tanévben.
Egy adott diák esetében tanulmányi problémák, jelentős mértékű hiányzás/késés vagy fegyelmi vétség miatt a pedagógusközösség bármely tagja kezdeményezheti a bérlet bevonását az osztályfőnököknél vagy az Iskolabíróságnál.
1.2.7.3.7.

Személyközpontú matematika oktatás

A politechnikumi felvételi rendszer sajátossága, hogy a tantárgyi képességek, illetve eredményesség
meghatározó, de nem kizárólagos feltétel.
A heterogén tudásszint és a tapasztalható hiányosságok szükségessé teszik, hogy a matematikát
kezdettől fogva (a hetedik évfolyamtól) csoportbontásban oktassuk. A 17-18 fős csoportokat a korábbi matematika eredmények figyelembe vétele nélkül képezzük. Az alacsonyabb létszám megkönnyíti a tárgy tanítását, tanulását, lehetőséget teremt a differenciálásra; módot nyújt a gyengébb
tanulókkal való intenzívebb foglalkozásra, felzárkóztatásra. Ezt a folyamatot támogatja a nyelvi
előkészítő év programja, ahol kevés az új tananyag, s a hangsúly az általános iskolai tudás rendszerezésére, elmélyítésére, a hiányosságok pótlására; összességében a klasszikus középiskolai matematikai tanulmányok sikeres megalapozására irányul.
A matematika órák jelentős része az önálló tanulói munkára épít. A 17-18 fős csoportokban a differenciálás változatos eszközeivel mind a gyengébbek személyre szabott megsegítése, mind pedig a
kiemelkedő képességűek tehetséggondozása megvalósulhat. A csoportok heterogén összetétele jótékonyan gátat szab annak, hogy a kevésbé sikeres tanulók még inkább leszakadjanak az átlagtól;
hogy hátrányaik mértéke kezelhetetlenné, behozhatatlanná növekedjék.
A tanórán történő hátránykompenzációt a délutáni korrepetálás intézménye egészíti ki. A hetedik
évfolyamon az év eleji képességvizsgálat alapján a felzárkóztató foglalkozáson való részvétel kötelező. A további évfolyamokon adott esetben ajánlott, de önkéntes. Drámai esetben (bukásveszély) a
korrepetálás látogatását szaktanár és a tanuló között létrejött írásbeli megállapodás kötelezően előírhatja. A felzárkóztatás és hátránykompenzáció hatékonyságát nagymértékben meghatározza a szülők támogató közreműködése.
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1.2.7.3.8.

Drámaoktatás

A 7-8. évfolyam irodalomórái azt a célt szolgálják, hogy a szövegek feldolgozása egyben alkalmat
nyújtson a gyerekek személyiségének fejlődésére, kiteljesítésére. A "jobban olvasás", mélyebb
megértés garanciája, ha a diákok saját élményeik segítségével válnak képessé a lehetséges jelentések feltárására. A változatos óravezetés és a diákok bevonásának érdekében a művészetismeret képzés órakeretét heti két „hagyományos” irodalomórára és egy drámaórára tagoltuk. A személyközpontú fejlesztési célok érdekében a drámaórák csoportbontásban működnek.
A drámaórák és az irodalomórák tematikája szorosan illeszkedik. A drámaórákon sajátos eszközökkel (helyzetgyakorlatok, csoportos feladatok, illusztrációk, bemutatók, példajátékok stb.) egészítjük
ki az aktuálisan olvasott művek feldolgozását. Nem színházasdit játszanak a gyerekek, hanem cselekvő módon, az önkifejezés eszközeivel dolgozzák fel az olvasottakat. Így jóval könnyebben képesek értelmezni az akár nyelvi, akár tematikai szempontból bonyolultabb, összetettebb műveket. A
drámaórák értékelési rendjében mind az önértékelés, mind a diákok egymás közötti értékelése változatos formában jelenik meg.
1.2.7.3.9.

Alkotás foglalkozások

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez arra, hogy tanulóink minél több lehetőséget kaphassanak egyéni
képességeik kibontakoztatásához. Ennek egyik területe a művészeti oktatás. A foglalkozás órafelosztásunkban és órarendünkben „alkotás” néven jelenik meg. Ennek keretében különböző képzőés iparművészeti tevékenységeket ismerhetnek meg, illetve sajátíthatnak el a gyerekek. Így minden
tanuló megtalálhatja a hozzá legközelebb állót, azt, amiben leginkább kiteljesítheti önmagát.
A munka csoportbontásban folyik, egy osztályból két csoportot szervezünk.
Az órarendi órákat szakköri formában délutáni alkotókör egészíti ki, amelyre bármely évfolyamról
jelentkezhetnek diákok.
A képzéssel kapcsolatos tapasztalataink igen kedvezőek. A gyerekek nagyon kedvelik az órákat,
igénylik az effajta megnyilvánulási lehetőségeket. A legtöbb eredményt a különböző problémákkal
küzdő tanulók esetében értük el, hiszen egy tanulási nehézségekkel küzdő, sok esetben a kudarcok
miatt frusztrált és szorongó gyereknek sokkal könnyebb érvényesülnie az alkotás óra kötetlenebb
keretrendszerében, mint a jóval nagyobb fokú monotónia tűrést megkívánó szakórákon. Az alkotás
órán elért, iskolai szintű sikerek ("Poli Alkotója" díj, iskolai kiállításon való megmutatkozás, az
alkotások közzététele a folyosó tárlóiban iskolai dekorációként, stb.) önbizalmat nyújtanak, és jótékony hatást gyakorolnak az iskolával, az egyéb tanulmányokkal kapcsolatos motivációra is.
1.2.7.4.

A Közgazdasági Politechnikum speciális tanulásszervezési eljárásai

1.2.7.4.1.

Tanulmányi kirándulások

A gólyatábor évét kivéve valamennyi tanév egy három napos tanulmányi kirándulással kezdődik. A
vonatkozó szakmai programot egy meghatározott rotációs rendszerben más-más munkacsoport biztosítja, lebonyolításában a két osztályfőnök működik közre. Az év eleji tanulmányi kirándulásoknak
fontos szerepe van az osztályközösségek megerősítésében, az iskolába átjelentkezett új tanulók hatékony integrációjában. A tanulmányi kirándulások szakmai programja szorosan kapcsolódik az
adott tantárgyhoz, így a szakmai program teljesítése a követelmények teljesítésének egyik feltétele.
A tanulmányi kirándulás eredményességét osztályzattal is értékeljük.
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1.2.7.4.2.

A „városi iskola”

A nyelvi előkészítő évfolyamon szeptember végén a diákok különböző budapesti helyszíneken a
három napos ún. Városi Ökológiai Projekt keretében egy nagyvárosi környezetre adaptált erdei iskola típusú programon vesznek részt. A röviden csak városi iskolának becézett program - amely az
iskola egyik hivatalosan közzétett jó gyakorlata - fontos szerepet tölt be a környezettudatos attitűd
kialakításában, a hatékony környezeti nevelésben.
2.7.4.3.

A természettudomány tárgy tanítása

A természettudomány integrált tárgy tanításának megszervezésében, illetve az órarend készítésében
- amennyire a lehetőségek engedik - törekszünk arra, hogy a speciálisan kémiához, biológiához
vagy fizikához kapcsolódó modulokat a tanulócsoportok közötti tanárcserével az adott szaktárgyból
középiskolai tanári végzettséggel rendelkező kolléga tanítsa.
1.2.7.4.4.

Évfolyam szintű csoportok a tagozatos és fakultációs képzésben

A hét évfolyamos és öt évfolyamos képzésben a felső középfokon (11-12. évfolyam) a választható
foglalkozásokat (a kötelező érettségi tárgyakból, illetve gazdasági ismeretekből az emelt szintű, heti
plusz két tanórával működő tagozatokat), továbbá a heti két vagy heti négy (biológia, fizika, kémia)
órában működő fakultációkat évfolyam szintű csoportokban szervezzük meg.
1.2.7.4.5.

Az emelt szintű érettségi követelményeinek elsajátítása angolból

A nyelvi előkészítő év általánossága miatt angolból külön emelt szintű képzést nem szervezünk,
hiszen az angol nyelvoktatás az alapképzésben biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgához szükséges követelmények elsajátítását legkésőbb a 12. évfolyam végéig.
Az iskola biztosítja a vonatkozó nyelvi szinten az angol nyelv oktatását a 12. évfolyam végéig azok
számára is, akik az emelt szintű érettségi vizsgához szükséges követelményeket már korábban elsajátították abban az esetben is, ha azok már előrehozott érettségi vizsgával is rendelkeznek.
1.2.7.4.6.

A témahetek

A tanév utolsó hetének első három napján - a 10. évfolyam kivételével - valamennyi évfolyamon
témahetet szervezünk. A témahetek több műveltségterülethez kapcsolódnak, és tantárgyközi
együttműködésben szerveződnek. Egy-egy témahetet fő szervezőként a Szakmai Bizottmány által
jóváhagyott rotációs rendszerben évfolyamonként más-más munkacsoport koordinál.
1.2.7.4.7.

Az erdei iskola

A tanév utolsó hetében a 10. évfolyam egy, a szakmai program megvalósítására alkalmas vidéki
helyszínen négy vagy öt napos erdei iskolát szervezünk. A projektet lezáró ötödik napon a csoportok által elkészített prezentációk bemutatója vagy a helyszínen vagy pedig az iskolában történik.
1.2.8.

Elfogadott pedagógus végzettségek és szakképzettségek - Nkt. 9.§ (8) h)

2.8.1. A Politechnikum demokratikus struktúrájából adódóan a közép- és felsővezetői funkciókra a munkacsoport-vezetők esetében a tantárgycsoportra vonatkozó kötöttség figyelembe vételével - a
pedagógusközösség bármely tagja pályázhat. A három éves mandátumrendszer, illetve a vezetői
pozíciók hozzáférhetősége dinamikussá teszi az iskolavezetést, és nagymértékben kedvez az intéz40
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ményi innovációnak, a folyamatos megújulásnak. Az alternatív iskolai lét természetesen nem zárja
ki a külső pályázók létét. Erre azonban - valószínűleg egyrészt a pedagógusközösség által kialakított választási rendszer, másrészt az iskola hagyományostól jelentős mértékben eltérő szervezete,
szervezeti kultúrája és szakmai-pedagógiai eljárásai miatt - eddig még nem volt példa. Mivel fontosnak tartjuk a vezetővé válás eddigi lehetőségeinek, illetve mobilitásának a megőrzését, ezért a
pedagógiai vezető jelölésének és megválasztásának elegendő feltétele, ha vállalja, hogy az intézményvezetők számára előírt szakképzettség megszerzésére vonatkozó tanulmányait legkésőbb az
adott év szeptemberében megkezdi.
1.2.8.2.
A természettudomány integrált tárgy tanításának feltétele a fizika, kémia, biológia,
földrajz szakok közül bármely kettőből megszerzett középiskolai tanári végzettség.
1.2.8.3.
Az informatika, alkotás, rajz, ének, gazdasági ismeretek és művészettörténet tantárgyak tanításának elegendő feltétele a szakirányú felsőfokú végzettség és a legalább tíz éves középiskolai tanítási gyakorlat. Amennyiben az érettségi vizsgára vonatkozó rendelet az adott tárgy esetében a vizsgáztató tanár képzettségére előírja a középiskolai tanári végzettséget, úgy az érettségi
vizsgáztatói feladatokat az előírt feltételeknek megfelelő kolléga látja el.
1.2.8.4.
Az idegen nyelvek tanításának elegendő feltétele a más szakirányban megszerzett
középiskolai tanári végzettség, az adott nyelvből felsőfokú nyelvvizsga, továbbá tíz éves tanítási
gyakorlat az adott nyelv oktatásában. Az érettségi vizsgára vonatkozó jogszabályokkal összhangban
ebben az esetben az érettségi vizsgáztatói feladatok ellátását az adott nyelvből nyelvtanári végzettséggel rendelkező kolléga látja el.
1.2.8.5.
Az iskolai könyvtár vezetésének elegendő feltétele a magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári végzettség és egy hasonló területen megszerzett legalább tíz éves szakmai
gyakorlat.
1.2.8.6.
A beszédművelés és dráma szaktárgyak tanításának elegendő feltétele a pedagógus
végzettség, drámapedagógiai és/vagy az iskolai színjátszó körök vezetésére feljogosító posztgraduális képzettség, továbbá egy legalább tíz éves szakmai gyakorlat.
1.2.8.7.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a demokráciára nevelés nevű modultárgyat az osztályfőnökök is taníthatják. Ebben az esetben a történelem munkacsoport párhuzamos osztályban
tanító tagja vagy a munkacsoport-vezető mentorálja a kollégát.
1.2.8.8.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a praktikus tanulás nevű tárgyat azok taníthatják,
akik magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári végzettséggel rendelkeznek.
1.2.8.9.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a környezeti nevelés és életvitel nevű modultárgyat a
természettudomány munkacsoport tagjai taníthatják.
1.2.8.10.
A 9. évfolyamon a diákvállalkozás program foglalkozásait a hagyományostól eltérő,
támogató, tanácsadó tanári szerepkör következtében vezethetik az osztályfőnökök, illetve olyan
41
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felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégák, akik projektvezetési gyakorlattal rendelkeznek. Ebben
az esetben a diákvállalkozás program szakmai célkitűzéseinek megvalósításában a gazdasági ismereteket tanító kollégák egyike mentorként közreműködik.
1.2.8.11.
A multikultúra (társadalomismeret) fakultáció vezetésének elegendő feltétele a történelem vagy politológia vagy kulturális antropológia szakos, továbbá középiskolai tanári végzettség.
1.2.8.12.
Az osztályfőnökség vállalásának feltétele a pedagógus végzettségen túl az iskolában
eltöltött legalább egy tanév, továbbá az új kollégák számára kidolgozott, belső mentorálással egybekötött, a beilleszkedést támogató speciális program teljesítése.
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2 Órakeretek és tantárgyi programok a hét
évfolyamos gimnázium számára
2.1 Tantárgyi struktúra és óraszámok a 7-12.
és a nyelvi előkészítő évfolyamon
Kötelező és választható tantárgyak és óraszámok a 7–12. és a nyelvi előkészítő évfolyamon
Tantárgyak

7.

8.

Művészetismeret és kommunikáció

4

4

NYEK

9.

10.

11.

12.

6

4

4

4

6

6

Művészetismeret-kommunikáció tagozat
Dráma

1

1

Praktikus tanulás

1,5

Beszédművelés

1

Alkotás

2

Rajz

1

1

1
2*

Művészettörténet

2

2

2

2

3

4

5

6

Multikultúra (társadalomismeret)

2

2

„Ez volt a XX. század

2

2

4

3

Matematika tagozat 1

6

5

Matematika tagozat 2

6

5

3

3

Biológia

4

4

Fizika

4

4

Kémia

4

4

Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

Ének

1

1

Történelem

3

3

3

3

Történelem tagozat
Demokráciára nevelés

Matematika

Természettudomány

1

3

3

4

2

4

Környezeti nevelés és életvitel

3

3

4

3

1,5
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Tantárgyak

7.

8.

Földrajz
I. idegen nyelv: angol

NYEK

2
4

4

12

9.

10.

2

2

5

II. idegen nyelv: francia, német, olasz

11.

12.

4

4

4

4

4

4

2

2

3

3

5

5

II. idegen nyelvi fakultáció
Informatika

2

2

5

Diákvállalkozási program

3
2

Gazdasági ismeretek

3

Gazdasági ismeretek tagozat
Testkultúra

5

5

5

5

5

5

5

Osztályidő (nyitás-zárás, zabhegyezés)

2

2

2

1

1

1

1

Összesen

32

32

33

33

33

39

39

A 7-10. évfolyamon tanuló diákok tantárgyai és óraszámai
A 7-10. évfolyamon a diákok azonos tantárgyakat azonos óraszámban tanulnak.
A 11-12. évfolyamon tanuló diákok kötelező tantárgyai, óraszámai és a választható tantárgyak
(tagozatos és fakultációs kínálat)
A 11. évfolyamon (a nyelvi előkészítő évvel kibővített képzés esetében a 12. évfolyamon) a
tagozatos/fakultációs (választható) tárgyakra három órarendi sávban két-két órát, tehát összesen hat
órát biztosítunk. A meghirdetett tagozatok (művészetismeret, társadalomismeret, matematika és
közgazdaságtan - a magyar, történelem, matematika és gazdasági ismeretek érettségi tárgyakból)
az emelt szintű érettségi vizsgára készítik fel a jelentkezőket. A tagozatos képzés az évfolyamról
jelentkezők számára külön csoportban, heti két órával magasabb óraszámban folyik, mint az alapképzés. A fakultációs tantárgyak közül az alábbiakból van lehetőség van a középszintű érettségi
letételére: mozgóképkultúra és médiaismeret, művészettörténet, francia, német, olasz, biológia, fizika, kémia.
A 11. és 12. évfolyamon heti 39 órája csak annak a tanulónak lehet, aki két heti 4 órás fakultációt választ (pl.: biológia és fizika), ill. egy heti 4 órás és két heti 2 órás tagozatot/fakultációt,
amelyek közül az egyik a 2. idegen nyelvi fakultáció.
A választható tantárgyakat ill. a 11-12. évfolyamon választható tantárgyak óraszámait kurzív
írásmód jelzi.
A rajz *-gal jelzett óraszáma azt jelenti, hogy ez egyéves fakultáció, de akár a 11., akár a 12.
évfolyamon választható.
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2.2 Művészetek tantárgycsoport
2.2.1 Bevezető – 7-12. és a nyelvi előkészítő
évfolyam
A művészetek fogalomkörébe tartozó tantárgycsoport tartalmazza a művészetismeret−kommunikáció (11-12. évfolyamon ennek tagozatos változatát is), a dráma, a rajz−alkotás, a
mozgóképkultúra és médiaismeret, az ének, a praktikus tanulás, a beszédművelés, a rajz és a művészettörténet fakultációs tantárgyakat. Ezen tantárgyak mindegyikének tantervét külön fejezet tartalmazza a megfelelő évfolyamokon, közöttük azonban szoros az összefüggés, ami akár egyes anyagrészek átvételét, a művészetismeret−kommunikáció tantárgyba történő integrálását is jelentheti.
A tantervek a hatályos NAT előírásainak figyelembevételével készültek, lefedik a magyar nyelv és
irodalom és a művészetek (ének-zene, dráma [és tánc]2, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) műveltségterületeit, tartalmazzák a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztési céljait. Kiemelt feladatnak tekintjük az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését, az énkép, önismeret és a társas kultúra, az empatikus készség és kölcsönös elfogadás fejlesztését a tanórákon éppúgy, mint a műalkotások megvitatásakor adódó lehetőségeken belül. A tanítási-tanulási folyamat tartalmazza a digitális
kompetencia, a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését, a
nemzeti, népi kultúra értékeinek, hagyományainak megismertetését is.
A tantárgyi szerkezet folytonosságát a művészetismeret–kommunikáció biztosítja, mely tárgy a
nyelvi előkészítő év kivételével végig jelen van a diákok életében, összefogja, strukturálja a művészeti, anyanyelvi, tanulás-módszertani képzést. A magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül magába olvasztja a vizuális kultúra befogadó tevékenységre vonatkozó részét és a zeneirodalmat (énekzene – az egyes korszakok átfogó áttekintéséhez kapcsolva, ill. projekt- és kutatómunka keretén
belül). Ez a komplexitás indokolja a tantárgy nevét és azt is, hogy az irodalom- és nyelvtanórák nem
különülnek el egymástól, hanem egységes szerkezetben jelennek meg. Természetesen a nyelvi tananyag ettől nem válhat súlytalanná, egyenértékű az irodalmival, és az értékelésben is megjelenik, s
annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy szükség esetén egy-egy tanévben akár két tanár tanítson egy
tanulócsoportot.
A dráma külön tantárgyként csak 7-8.-ban van jelen a politechnikumi képzési szisztémában, mindvégig szoros kapcsolatban a művészetismeret−kommunikáció tananyagával, azt kiegészítve, annak
gyakorlati oldalára helyezve a hangsúlyt, bontott csoportban folynak a foglalkozások. A felsőbb
évfolyamokon az itt nyert tapasztalatok, tudás hasznosul az órai tevékenységben, a színház- és drámatörténet pedig értelemszerűen beépül a művészetismeret−kommunikáció tananyagába. A nyelvi
előkészítő évfolyamon beszédművelés váltja a drámaórákat, a jól formált, nyelvileg igényes beszéd
képességének megszerzése a cél, a diákok későbbi boldogulását, munkavállalását, munkában való
helytállását segítendő.
Rajz−alkotás 7-8.-ban, valamint a nyelvi előkészítő évben van, összességében az átlagnál nagyobb
óraszámban. A manuális, alkotó tevékenység a fő cél, az elmélet, a művészettörténeti ismeretek
megint csak a művészetismeret−kommunikáció tantárgy feladata lesz a későbbiekben. Ahogy a
mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos anyagrészeinek megtanítása is (pl. 7-8.-ban a modulokba beépítve) külön tantárgyként a nyelvi előkészítő évben jelenik meg, eredményességét segíti az év
végi témahét ez irányú gyakorlati feladatainak elvégzése. Szintén ebben a tanévben oktatjuk a praktikus tanulás tantárgyat, mely alapvetően a tanulás tanítása, az eredményes tanulás megsegítése, az
elkövetkező négy év minél hatékonyabb eltöltésének előkészítése, de magába olvasztja a magyar
nyelv tananyagából mindazokat a részeket, amelyek a nyelvvel, a nyelvről való beszéddel, elmélke2

A Dráma és tánc mozgás és tánc fejezeteinek tematikáját és fejlesztési feladatait a Testkultúra tantárgy veszi át.
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déssel foglalkoznak – hiszen ez egy nyelvi év. A nyelvi előkészítő év kompetenciafejlesztő programjának eredményeire a művészetismeret tanításában is építünk.
Az utolsó két évfolyamon, amikor a diákoknak már választási lehetőségük is van, hirdetünk fakultációkat, illetve a művészetismeret–kommunikáció tantárgyat tagozatos formában (külön csoportban, heti hat órában) is lehet tanulni. A fakultációs tárgyak – rajz, művészettörténet, mozgóképkultúra és médiaismeret – közös sajátossága, hogy érettségizni lehet belőlük, hogy az alapórán tanultakat egészítik ki, töltik meg mélyebb tartalommal, emelik magasabb szintre, s hogy elméleti és gyakorlati képzést egyaránt adnak.
A többi tárggyal ellentétben énekből nem készítettünk saját tantervet, 7-8.-ban átvesszük a központi
kerettantervet, a felsőbb évfolyamokon a zeneirodalom beépítésén túl nem tanítunk éneket, ennél
többet már nem bír el a művészetismeret−kommunikáció. A gyakorlati tevékenység hiányát tanórán
kívüli aktivitással, az idegen nyelvi órákba épített zenei modulokkal, művészeti fesztiválok szervezésével igyekszünk pótolni.
Mindezen túl a diákoknak meg szeretnénk adni a befogadás és az alkotás örömét, valamint a „látványos” siker élményét is a Politechnikum arculatának állandó alakításával, kiállítások, koncertek,
osztályszínjátszó rendezvények, szövegmondó versenyek, műveltségi vetélkedők, énekkar és zenekarok szervezésével, újságszerkesztéssel, iskolarádió, KPTV-híradók, filmek készítésével stb.
Fő törekvésünk tehát, hogy tanítványaink megismerjék az (elsősorban) európai és kiemelten a magyar kultúra hagyományosan elfogadott értékeit, legyenek jártasak a különböző műmegközelítési
módokban, legyenek képesek a különböző művészeti tevékenységformák, alkotások önálló, aktív
befogadóivá, élvezőivé, értékelőivé, kritikusaivá válni, környezetüket igényesen, ízlésesen alakítsák
ki/át. Maguk is alkossanak, tudjanak örülni a szépnek. Tudjanak hatékonyan kommunikálni, legyenek képesek pontosan, árnyaltan kifejezni magukat a magánélet és a közélet különböző területein,
legyenek képesek megérteni másokat, fejlődjön önismeretük. A 21. században nem elhanyagolható
szempont, hogy legyenek képesek önálló információszerzésre – digitális, internetes és papíralapú
felületen egyaránt − és az információk önálló feldolgozására.
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2.2.2

Művészetismeret-kommunikáció

2.2.2.1 7-12. évfolyam
A Művészetismeret-kommunikáció tantárgy a tágan értett irodalmi és tágan értett nyelvi kultúrát
képviseli (utóbbi a szövegértésre, a szövegmondásra, a szövegalkotásra, az írásbeli és szóbeli minőségi megnyilatkozásokra helyezi a hangsúlyt), valamint a társművészetekkel való alapvető megismerkedést szolgálja. Biztos és állandó értékek felmutatásával kívánjuk elérni, hogy tanulóink mindenfajta szöveg és egyéb alkotás pontosabb értőivé váljanak; megszerezzék az (elsősorban) európai
és benne a magyar kultúra hivatkozási alapjául szolgáló műveltségi anyagot; nyitottak, fogékonyak,
érzékenyek legyenek a művészetek, világképek, életformák, magatartások iránt; igényeljék, mindennapi életük részének tekintsék a különböző műalkotásokkal való találkozást. Különféle élethelyzetek, döntési szituációk, megoldási minták, magatartásformák, elvek, értékek, eszmék és gondolatok közvetítésével szeretnénk tanítványainkat haza- és európai hazaszerető, empatikus, toleráns,
meggyőződéses polgárokká nevelni.
Hangsúlyozott alapelv, hogy amit tanítani, közvetíteni kívánunk, az egy- /vagy több/féle megközelítésmód, egy- /vagy több/féle értékszemlélet választása, és semmiképpen sem az egyetlen, az abszolút. Tehát mind a megismertetésre szánt műalkotások, mind azok elemzései, értékelése a tájékoztatás, tájékozódás, a kommunikáció, a világ- és az önmegismerés egyik formája.
A rendezőelv a magyar és (főként) az európai kultúra alakulásának, meghatározó alkotóinak és alkotásainak bemutatása, az egyes korszakok, stílusirányzatok, témák, műfajok jellegzetességeinek
kiemelése a NAT előírásait szem előtt tartva.
A műalkotások befogadásában szerepet játszó érzelmi és intellektuális képességek fejlesztése feltételezi a művekben közvetített esztétikai, világszemléleti, erkölcsi és szociális értékek felismerését, a
művészeti eszköztár fogalmi ismeretét, a személyes állásfoglalás kialakításának igényét, és az ebben szerzett szóbeli és írásbeli gyakorlottságot, valamint a lényegkiemelés képességét.
Az irodalomtanítás elsődleges célja véleményünk szerint nem az irodalmi kánon átadása, hanem az
értő befogadáshoz szükséges képességek fejlesztése, az iskola elvégzése után is fennmaradó olvasási szokások és motiváció kialakítása, a felkészítés az önálló kulturális tájékozódásra. Természetesen
az utóbbi nem képzelhető el az - egyébként bizonytalan terjedelmű és folyton változó - nemzeti és
világirodalmi kánont alkotó művek egy jelentős részének megismerése nélkül.
A program nem kronologikus felépítésű része (döntően 7-8.-ban) problémacentrikus tanítási egységekből („modulokból”) áll, melyeknek célja a tág értelemben fölfogott, a szövegértést, szövegértelmezést és kritikát magába foglaló olvasástanítás. Az ezzel járó veszélyek tudatában is a hazai
irodalomtanítás gyakorlatában megszokottnál nagyobb szerepet kívánunk biztosítani a kritikai tevékenységnek, az önálló ízlésítélet érvelő megfogalmazást gyakoroltató feladatoknak.
E két évfolyamon az irodalomtanítás elsődleges célja tehát az értő befogadáshoz szükséges képességek fejlesztése, a felnőtt életben is fennmaradó olvasási szokások és motiváció kialakítása, a felkészítés az önálló kulturális tájékozódásra. Természetesen az utóbbi nem képzelhető el a nemzeti és
világirodalmi kánont alkotó művek jelentős részének megismerése nélkül.
Meggyőződésünk szerint az olvasóvá nevelés logikája és az irodalomtörténet logikája nem azonos,
sőt a kettő gyakran éles ellentmondásba kerül egymással. Úgy véljük, hogy a 13-14 éves kor éppen
olyan periódus, melyben nem a kronológiának kell meghatároznia a tananyag elrendezését és felépítését. Ebben az életkorban rendkívül fontos, hogy a kamaszok az irodalmon keresztül is segítséget
kapjanak az emberi és társadalmi problémák megértéséhez, átéléséhez, a saját maguk és mások
megismeréséhez, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásához és tiszteletéhez, erkölcsi
dilemmák felvetéséhez. Ebben a szakaszban ez az irodalomtanítás egyik legfontosabb, hosszú távú
célja.
Ennek ellenére tantervünk tartalmazza a kerettanterv tevékenységekre, irodalmi kifejezésformákra
vonatkozó követelményeit, valamint a tanítandó szerzők és művek nagy részét.
47

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M űv é s z et e k t a nt á r g y c s o po r t

A művek és a feldolgozást segítő-irányító feladatok az ellipszishez hasonlóan többnyire két fókusz
köré szerveződnek. Az egyik fókusz valamilyen szociális, pszichológiai, etikai és/vagy eszmetörténeti probléma, illetve archetípus, a másik fókusz valamilyen poétikai-műfajelméleti jellegzetesség.
A 9. évben áttérünk a kronologikus művészettanításra. Eddigre már a tanulóink megismerték a valóság és a művészetek kapcsolatát; a különböző művészeti ágak elemi jelrendszerét, művészi kifejezésmódját összehasonlítva az eltérő alkotóelemeket; elsajátították és alkalmazzák a művészeti,
elemzési alapfogalmakat; összehasonlítottak egyes témákat, motívumokat, műfajokat stb.; megtanultak kérdezni, gondolkodni.
Ettől az évtől tehát a történetiség a vezérelv. Az egyes korszakok bemutatásánál a különböző művészeti ágak egymás mellett szerepelnek. A különböző korszakok, stílusirányzatok áttekintése abban
különbözik a hagyományostól, hogy benne az irodalom mellett meghatározó súllyal a képzőművészet, a zene, s ha mód van, a kultúra egyéb vonatkozásai , a hétköznapi élet jellemzése is megjelenik. A korszakok, stílusok, művek bemutatásában, elemzésében, átélésében, intellektuális és kreatív
feldolgozásában az első két évben (nemcsak a művészetismeret, hanem az Ének és Rajz-alkotás
órákon) megszerzett szemlélet, eszközrendszer, elemzési készség stb. érvényesül, illetve bővül ki. A
tárgyszerűbb elemzések folytonossága mellett nem téveszthetjük szem elől az esztétikai élményadás
fontosságát sem.
A NAT-ban felsorolt kulcskompetenciák közül az első az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése.
Ehhez az alábbi szükséges ismereteket, képességeket és attitűdöket rendeli hozzá: fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények kifejezése és értelmezése, megőrzése és közvetítése, megfelelő
szókincs, a nyelvtan és egyes nyelvi funkciók, a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az
irodalmi és nem irodalmi szövegek ismerete különféle helyzetekben stb.
A tanulóknak – ahhoz, hogy folyamatosan gyarapítsák tudásukat, hogy képesek legyenek új ismereteket, tudást létrehozni, lépést tartsanak a szakmai fejlődéssel, s megfeleljenek a kor változó követelményeinek, hogy érveiket tudják az adott szituációnak megfelelően etikusan és meggyőzően kifejezni – szükségük van a tartós koncentráció és a gyors, pontos megértéssel járó olvasás képességére,
nagy emlékezeti kapacitásra, alkotóerőre, önállóságra. Ahhoz, hogy minden élethelyzetben kellő
módon tudjanak írásban és élőszóban megnyilatkozni, tisztában kell lenniük a nyelvi és a társadalmi
viselkedéskultúra szabályaival, elvárásaival, a metakommunikáció mibenlétével, illetve a közlést
alátámasztó-módosító szerepével, s az adott nyelvi regiszternek megfelelően pontosan kell kifejezniük magukat. El kell tehát érni a nyelvismeretnek és a nyelvhasználatnak azt a szintjét, amely a
befogadás (a szóbeli és írásbeli szövegek megértése) és a közlés (a beszéd és az írás) területén szilárd alapot ad az önálló ismeretszerzésre, az egyre gazdagodó tudattartalmak kifejezésére. A mondanivaló világos, átgondolt, logikusan felépített, érthető-követhető előadásához pedig biztos helyesírási, önkifejezési és szabatos fogalmazási készségre kell szert tenni, s ismerni kell a nyelvtani alapfogalmakat. Ez utóbbi nélkül az idegen nyelvek eredményes tanulása is sokkal nehezebb az átlagosnál, szinte lehetetlen feladattá válik.
A fentiek tükrében a tanórákon a képesség- és tudásszint-fejlesztés egy időben, egymást kiegészítve
folyik. Ehhez szükség van széleskörű módszertani változatosságra, a tananyaghoz adaptált megismerési-elsajátítási formákra, gyakorlatokra.
Fő törekvésünk tehát, hogy tanítványaink hatékonyan tudjanak kommunikálni, információt feldolgozni, és pozitív attitűdöt sajátítsanak el. A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra
érzékeny, tudatos, érdeklődő és önkritikus magatartást, az építő jellegű párbeszédre való törekvést,
az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét, valamint az anyanyelv iránti
felelősség vállalását. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Ennek értelmében azt kívánjuk elérni, hogy diákjaink szerezzenek
megfelelő ismereteket a nyelvről, tudják magukat pontosan, árnyaltan, hitelesen kifejezni a magánélet és a közélet különböző területein, legyenek képesek megérteni másokat. Rendelkezzenek megfelelő ítélő és érdekérvényesítő képességgel, legyenek képesek alkalmazni az információgyűjtés és
–feldolgozás különféle eszközeit és eljárásait, fejlődjön a szaktudományos ismereteket elsajátító,
illetve az idegennyelv-tanulási képességük.
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A hatéves (illetve hétéves) kurzus végére tehát el kell sajátítaniuk az értelmes olvasás képességét
(vagyis hogy értsék meg és tudják reprodukálni a tanulmányaik és művelődésük körébe vágó szövegeket), a lényegkiemelő jegyzetelési és vázlatkészítési technikákat. Meg kell tanulniuk pontosan
fogalmazni a megadott kereteken belül, érzékelniük és érzékeltetniük az árnyalatnyi különbségeket.
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy legyen biztos a helyesírásuk, illetve hogy füzetükben áttekinthetően, jól használhatóan, külső megjelenésében esztétikusan dolgozzanak. Ismerniük és alkalmazniuk kell a bevezetett elméleti: irodalmi, nyelvtani, képzőművészeti, zenei fogalmakat, kategóriákat,
összefüggéseket és szabályokat. Használniuk kell a különböző - értelmező, szinonima, idegen nyelvű stb. szótárakat, kézikönyveket, tájékozódnak a szakirodalomban, a könyvtárak kínálatában, a
digitális és webfelületeken.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát fedik le.
Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és
beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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2.2.2.2 7-10. évfolyam
2.2.2.2.1 7. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Kisfiúk és nagyfiúk

Órakeret
18 óra

Elbeszélő műfajok ismerete, jellegzetességeik, elbeszélő költemény, regény,
mesék, mondák.
Előzetes tudás
Olvasás, írás, szövegértési és szövegalkotási kompetenciák, alapismeretek a
kommunikációról.
Az irodalomolvasás motivációjának megerősítése a diákok aktuális életproblémáival rokon kérdéseket felvető irodalmi művek közös értelmezésével. Az irodalom önmegértést, önértelmezést elősegítő funkciójáról való tapasztalat szerzése.
Tantárgyi fejA mindennapi kommunikációs helyzetek nyelvi mintái és magatartási szabálesztési célok
lyai, a kapcsolatteremtés és -tartás szóbeli és írásbeli formái, nyelvi viselkedési
normák.
Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egyén és közösség – beilleszkeA művekben megjelenő elvárások,
Dráma:
dés, csoportnorma.
szerepek, csoportnormák és értékek
Egyén, beilleszkedés.
Kívül állni, másnak lenni.
felismerése és azonosítása.
Ön- és társismereti gyaElemzés-értelmezés: a novella
A szövegmegszakítás nyomán belekorlatok. Problémaközműfaji sajátosságainak felismeré- helyezkedéses folytatásváltozatokat, pontú tematikus foglalse és megnevezése, a cselekmény kifejleti jóslatokat alkotó értelmekozások.
elemeinek felismerése, az elbezés; általánosító szövegrészek és
Alkalmazkodás, érdekszélői nézőpont azonosítása és
alátámasztó részletek azonosítása és érvényesítés csoportos
funkciójának értelmezése az olösszekapcsolása, jelölt, illetve kikö- tevékenységek során.
vasott művekben, a cselekmény
vetkeztethető ok-okozati összefügÉrzékenység, empátia,
szerkezetének feltárása.
gések felismerése, az összehasonlíérzelmi intelligencia önKarinthy Frigyes: Tanár úr kétásnak és a szembeállításnak mint
és társismereti helyzerem.
szövegszervező elvnek a feltárása az tekben.
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
olvasott művekben.
Szituáció megfogalma(Második fejezet).
A kimondottból következtetni a ki
zása mozdulatsorral.
Vámos Miklós: Kisfiúk és Nagy- nem mondottra, az elbeszélő nézőTörténet szerkesztése és
fiúk, A pofon; A rajzlap.
pontjára, értékelésére vonatkozó
megjelenítése mozduBékés Pál: Ottília.
nyelvi jegyek felismerése.
latsorral.
Móricz Zsigmond: Légy jó
Átképzeléses fogalmazás a meg
mindhalálig.
nem írt, de kikövetkeztethető részek
megfogalmazása (kísértetfejezetek, bekezdések), érvelés szereplők magatartása mellett/ellen.
Szövegmegszakítás nyomán belehelyezkedéses folytatásváltozatokat,
kifejleti jóslatokat alkotó értelmezés; általánosító szövegrészek és
alátámasztó részletek azonosítása és
összekapcsolása, jelölt, illetve kikövetkeztethető ok-okozati összefüggések felismerése, az összehasonlí50
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

tásnak és a szembeállításnak mint
szövegszervező elvnek a feltárása.
A cselekmény újraírása az eredetitől
eltérő nézőpontból, élménybeszámoló és fiktív élménybeszámoló
írása.
Elvárás, beilleszkedés, csoportnorma, szerepkonfliktus, tér-idő
szerkezet, narráció, nézőpont, (omnipotens) elbeszélő, figurák
(szereplők, tárgyak), a cselekmény szerkezete: expozíció, probléma (bonyodalom), tetőpont, fordulópont, kifejlet (megoldás);
kompozíciós egység.

Nevető irodalom

Órakeret
18 óra

A nevetés mint emberi reakció, a nevetés szerepe életünkben, konfliktusaink
feldolgozásában.
A komikum forrásai és változatai, komikus műfajok megismerése.
A komikum mint emberi hibák és társadalmi visszásságok leleplezésének eszTantárgyi fejköze - a komikum társadalomkritikai és pedagógiai funkciójának megértése.
lesztési célok
A nyelv szabálysértő alkalmazása mint komikumforrás; a humor és az irónia
szerepe, hatása a kommunikációs folyamatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Komikumforrások, komikumelA komikum forrásainak azonosítása Rajz, alkotás:
méletek, komikus műfajok, hely- és felismerése az olvasott művekben Karikatúra.
zet- és jellemkomikum, paródia.
és hétköznapi szituációkban; a koA humor, az irónia és a szatíra
mikum változatainak (humor, szatímegkülönböztetése.
ra, irónia, groteszk) azonosítása és
Dráma:
A nyelvi komikum.
megkülönböztetése.
Egy-egy komikumelméNagy Lajos: Képtelen természet- A logikai hiba fölismerése, a viccre let bemutatása (fölényrajz (részletek, pl.: A kutya, A
jellemző szövegszerkesztési eljáráelmélet, a felszabadító
sas).
sok felismerése (kihagyás, késlelte- nevetés, szelepelmélet,
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem tés, kétértelműség); önálló komikus kontrasztelmélet, túlzás(A rossz tanuló felel, A jó tanuló szöveg vagy komikus szövegátirat
elmélet, ismétlődéselméfelel, Magyarázom a bizonyítvá- alkotása.
let, hiba).
nyom), Így írtok ti (részletek).
A komikum forrásainak felismerése
Czakó Gábor: A tudás öröklése.
(a hiba és a befogadó fölénye, a
Örkény István: Egyperces novel- kontraszt, össze nem illés, ismétlőlák (pl.: Hogylétemről, In memo- dés, ill. gépiesség, a tabu érintése; a
riam dr. K.H.G., Legmerészebb
félreértés, a túlzás).
álmaink is megvalósíthatók, Az
óbudai ikrek, Apróhirdetés, BuA komikus hatás nyelvi eszközeinek
dapest).
felismerése (stílusrétegek kontrasztLimerikek (Ch. Morgenstern, E.
ja, komikus ismétlődés, szójátékok,
Lear).
kétértelműség).
Részletek Laurel és Hardy (Stan
Mondathoz, szövegrészhez ironiés Pan), Chaplin és/vagy Buster
kussá tevő kontextus alkotása, poKeaton filmjeiből.
éngyilkolás, viccátírás a komikum
forrásainak eltüntetésével (pl. stílusegyneműsítés: a komikus hatású
Előzetes tudás
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Kulcsfogalmak / fogalmak

sílusréteg-kontrasztok eltüntetése),
paródiaírás, paródia előadás, „természetrajzi szócikk” és fantasztikus
egyperces írása.
Humorérzék, komikum, komikumelméletek: kontraszt, tabu,
szelepelmélet, hiba-ésszerűtlenség, humor, irónia, szatíra, groteszk, paródia és karikatúra, burleszk, egyperces.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Eposz és komikus eposz

Tematikai egység / Fejlesztési

Vígjátékok

Órakeret
21 óra

A komikum forrásai és változatai, komikus műfajok: a paródia.
A komikum forrásainak és változatainak bemutatása; emberi hibák és társadalmi visszásságok komikus leleplezésének megismerése.
Előzetes tudás
Történetek a görög mitológiából, a homéroszi eposzok, a trójai háború, Odüszszeusz kalandjai.
A „bocsánatos bűnök” és a humor összefüggésének felismerése Karaktertípusok és jellegzetes magatartásformák megnevezése.
Az eposz műfaji jellegzetességeinek megismerése és azonosítása a tárgyalt műTantárgyi fejvekben, a komikum forrásainak felismerése a tanult eposzparódiában Az időlesztési célok
mértékes verselés felismerése, a cselekmény elemeinek elkülönítése és szerkezetének bemutatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az eposz műfaji jellegzetességei Műfaji konvenciók és alkalmazásuk. Rajz, alkotás:
és az eposzi kellékek.
A hősiesség és a hétköznapiság, a
Ókori görög művészet.
Homérosz: Iliász, Odüsszeia,
deheroizálás és a bensőségesség
Zrínyi: Szigeti veszedelem –
különbségének tudatosítása.
részletek, példák az eposzi kellé- A komikum forrásainak felismerése: Történelem:
kekre.
műfaj és tárgy kontrasztja, a nyelvi
Görög kultúra, trójai
Intertextualitás.
komikum eszközeinek felismerése:
háború.
Petőfi Sándor: A helység kalapá- a stílusszintek kontrasztja, a nyelvi
csa.
normától való eltérés, a költői képek
komikuma: a túlbonyolított hasonDráma:
Időmértékes verselés, a hat leglat, a komikus hatású metafora (a
A megismert görög isismertebb versláb képletének
jelölő és a jelölt - azonosító és azotenek jellemzőinek, tuismerete, a hexameter azonosítá- nosított - stílusszintjének kontrasztlajdonságainak értelmesa.
ja, az életre keltett halott metafora).
zése, megjelenítése.
Görög témahét (ld. külön!).
Az irónia és az elbeszélői nézőpont.
Értelmező felolvasás.
A verselés komikuma, a szöveg
Egyes mítoszok, eposzszéttartó stílusának felismerése.
részletek eljátszása.
Improvizációs gyakorlatok az eposzi kellékek
felhasználásával.
Eposzi kellékek: invokáció, propozíció, seregszemle, állandó
jelző, epikus hasonlat, toposz, deus ex machina, hexameter,
Kulcsfogalmak / fogalmak
daktilus, spondeus, intertextualitás.
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Órakeret
13 óra
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cél

Műnemek és műfajok: a dráma sajátosságai.
A komikum forrásai és változatai, komikus műfajok.
A komikum forrásainak és változatainak bemutatása; emberi hibák és társadalmi visszásságok komikus leleplezésének megismerése.
A komédia műfaj megismerése.
Tantárgyi fejNéhány komikus jellemhiba megnevezése, a karakterhibák korhoz kötött és
lesztési célok
örök összetevőinek felismerése.
Különböző értelmezési lehetőségek megfogalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A dráma (jelen idejű interperszo- A drámai műnem meghatározása, a Rajz, alkotás:
nális cselekvés párbeszédben
dráma sajátosságainak felismerése,
Díszlet- és jelmeztervek
megjelenítve; egy szituációból
a cselekmény elemeinek felismerése készítése.
kiinduló, most változó viszonyés szerkezetének bemutatása.
rendszer), a konfliktusos dráma
Helyzetek, cselekvések és lelkiállaés a drámai konfliktus.
potok rekonstruálása a dialógusok
Dráma:
és az instrukciók alapján a tanult
Különbségtétel a helyA dráma szerkezete, szövegtípu- művekből, a monológ és a dialógus
zetvígjáték, a jellemvígsok a drámában (monológ, dialó- eltérő funkciójának felismerése
játék és a cselvígjáték
gus), akció és dikció.
Alapvető színházi műfajok megküközött.
A komédia és a tragédia különb- lönböztetése és felismerése.
Érzékenység, empátia,
ségei.
Színházi előadás közös megtekintéérzelmi intelligencia önKomédia – szatirikus komédia,
se.
és társismereti helyzecselvígjáték, a commedia dell'arte A színházi nyelv elemeinek megfitekben.
szereplőtípusai, a vígjátéki szegyelése látott előadásban, alkalmarepkörök és szerepkörzása saját előadásban.
kombinációk, helyzet- és jellem- Díszlet, jelmez, kellék, fény- és
komikum.
hanghatások megismerése.
A komikum forrásainak és típusaiA komikus típusok befogadásnak azonosítása az olvalélektani problémája: az eltúlzott sott/megtekintett művekben; a helytulajdonságok és az önismeret
zetkomikum és jellemkomikum felviszonya, korabeli és mai befoismerése.
gadás.
Szereplők sokoldalú jellemzése jellemtérkép segítségével, a szereplők
Molière: A fösvény vagy Tartuf- szituációhoz kötődő, ki nem monfe.
dott gondolatainak megfogalmazása.
Szituációk és instrukciók értelmezése, megjelenítése, az empatikus
készség fejlesztése különféle dramatikus formák kipróbálása révén, jelenetek előadása.
Instrukciók írása (díszlet, jelmez,
színpadkép, színpadi mozgás), befejezés-variánsok írása.
Komédia, commedia dell’arte, drámavilág, drámaszerkezet,
Kulcsfogalmak / fogalmak
monológ, dialógus, akció-dikció, dramaturgia.
Előzetes tudás

Tematikai egység / Fejlesztési

Pletyka és tömegkommunikáció

53

Órakeret
11 óra
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cél
Előzetes tudás

Műnemek és műfajok: a regény sajátosságai.
A közvélemény természetrajza, az előítélet és a pletyka a magánéletben.
Az anekdoták felismerése, az idilli és/vagy giccses elemek kiválasztása, az elTantárgyi fejbeszélői értékvilág elkülönítése.
lesztési célok
Epikus művek elemzési szempontjainak megismerése és alkalmazása.
A hírek és más médiaműfajok nyelvi sajátosságainak vizsgálata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hírek, pletykák, bulvármagaziHír, pletyka, tudósítás szókincsének Rajz, alkotás:
nok, tévéműsorok.
és mondatszerkesztésének vizsgála- A reklámok képi eszköta.
zeinek elemzése.
Az anekdotákból kibomló idilli
A humoros anekdota.
világlátás (giccslét?); erős elbeÉlőbeszédszerűség az írott szövegszélői jelenlét.
ben.
Dráma:
A narrátori szerep elkülönítése.
Anekdotamesélés.
A regény tér- és időszerkezete.
A regény sajátos időszerkezete.
A már tanult komikumformák, a
humor és az irónia felismerése a
konkrét szövegben, működésük bemutatása.
Mikszáth Kálmán-novellák, a Tót Adott kor, adott környezet emberei- Történelem:
atyafiak és A jó palócok kötetből, nek sajátos ábrázolása, jellemzés
A zsidóság történelme,
valamint a Szent Péter esernyője. jellemtérkép készítésével.
helyzete .
Élőbeszédszerűség az írott szöElbeszélő és leíró jellegű szöveg
vegben.
alkotása.
Előreutalások és késleltetések.
Az előreutalások, késleltetések és a
Véletlenek szerepe.
motívumok felismerése.
A szókincs változása, régi és új
A beszélt nyelvi normák és a heDráma:
szavak, kifejezések.
lyesírási alapelvek ismerete és meg- Szókincsbővítés: régi és
A mondat; szerkezet, modalitás;
felelő alkalmazása.
új szavak, kifejezések
az írott nyelv normái: a magyar
elsajátítása.
helyesírás alapelvei.
Anekdota, anekdotikus regény.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Poétai iskola

Órakeret
24 óra

A magyar beszédhangok rendszere, a magánhangzók, a mássalhangzók, az
alapvető hangtörvények. A beszéd hangzása (hangsúly, hanglejtés, dallam, szünet, tempó).
Műnemek és műfajok: a líra.
Verstani alapfogalmak, rím, ritmus.
Természetes beszéd – kötött beszéd különbségei, a hangzás fontosságának tudatosítása.
A ritmus különböző fajtáinak felismerése, verstani szabályok alkalmazása.
Rímfajták, rímképletek felismerése.
Annak felismertetése, hogy a metaforikus gondolkodás a világról alkotott képünk alapvető meghatározója.
A költői képek működésének megértése.
54
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Ismeretek
A ritmus.
A gondolatritmus.
Az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselés.
A rím.
A hangszimbolika.
Stilisztikai eszközök – alakzatok
és szóképek.
A kép és a költői kép.
Denotatív és konnotatív jelentés.
Vers és líra különbsége, sűrítés,
személyesség, sajátos látásmód.
Csokonai: Tartózkodó kérelem,
Verlaine: Őszi Chanson, Babits:
Messze, messze, Kosztolányi:
Ilona, Csacsi rímek, Weöres S.:
Aranyágon ül a sármány, József
Attila: Tiszazug, Születésnapomra, Varró D.: Túl a Maszathegyen, Radnóti: Hasonlatok,
Ady: A fekete zongora stb.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Fejlesztési követelmények
A különböző verses, lírai és prózai
beszédmódok felismerése, a poétikai beszédmód sajátosságainak
megfogalmazása.

Kapcsolódási pontok
Ének:
Ritmus, ritmusgyakorlatok.

A metafora felismerése lírai művekben, ezek értelmezése.

Rajz:
Kép és vers közötti kódváltás .

A tanult verstani szabályok alkalmazása önálló alkotásokban.
Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése.
A művek műfaji természetének
megfelelő szövegfeldolgozási eljárások, értelmezési szempontok alkalmazása.
Önálló – szépirodalmi és műértelmező – szöveg alkotása.
A tanult nyelvtani, helyesírási ismeretek normakövető alkalmazása.
Verbális és képi (rajz, festmény,
szobor, mozgókép, reklámkép) információk közötti kódváltás.
Ütemhangsúlyos verselés, rímfajták, gondolatritmus Stilisztika,
stilisztikai eszközök.
Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, refrén, variáció Szóképek: metafora, hasonlat, metonímia, denotatív-konnotatív jelentés.

Itthon vagyok

Órakeret
22 óra

Lírai művek jellemzői, poétikai ismeretek
A nemzeti identitástudat elmélyítése, az ismeretek bővítése haza és emberiség,
Tantárgyi fejhaza és egyén viszonya témakörében, ismerkedés különböző korok nemzettulesztési célok
datával.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemzeti, nemzetiségi és etnikai
A vershelyzet és a beszédhelyzet
Történelem:
hovatartozás.
fogalmának alkalmazása.
Magyar reneszánsz, töA poétikai sajátosságok és retorikai rökellenes harcok, reNépek himnuszai: az amerikai,
elemek funkciójának felismerése
formkor.
német, francia, orosz, izraeli,
különböző korú és műfajú szöveszékely, cigány himnusz.
gekben: érvek és ellenérvek gyűjtése, megfogalmazása, a kulturált vi55
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Kölcsey Ferenc: Himnusz és Vörösmarty Mihály: Szózat - szónoklat, a múlt mint érv a jövő
mellett, vita a két vers között.
Radnóti: Nem tudhatom – hazafiság és hagyomány; a köznapi
patriotizmus és a tradíció felidézése.
Költő és hazája – három pillanatkép: Janus Pannonius, Balassi és
Ady egy-egy verse.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

tatkozás fejlesztése, disputa.
Nyelvi tudatosság alakítása: az archaizmusok felismerése, gyűjtése,
illetve a nyelvi változásra utaló jelenségek megfigyelése a mai állapottal való összevetés során, a szókincs és a tanult nyelvtani jelenségek szintjén, véleményformálás a
nyelvi változásokról, a példák alapján a nyelvi állandóság és változás
megfigyelése.
Szövegpárhuzamok vizsgálata nemzethalálról és túlélésről, vereségről
és győzelemről, megmaradásról és
identitásról.
Ismerkedés egy-két korstílussal (reneszánsz, romantika), a korstílus és
egy-egy mű közötti összefüggéssel.
Lírai művek nyelvi, képi és gondolati szintjeinek feltárása, elemzési
szempontok megismerése.
Intertextualitás, evokáció, identitás, idő- és értékszembesítő
szerkezet, korstílus, reneszánsz, romantika, archaikus versbeszéd, óda, himnusz.

Más lettem

Órakeret
16 óra

A kamaszlét nehézségeinek feltárása, elfogadás és önelfogadás fogalmainak
tisztázása, az együttélés viszonyrendszereinek bemutatása.
Az emberi világ sokszínűségének, az ember egyediségének, különbözőségének
elfogadása, a felnőtté válás során felmerülő döntési helyzetek felismerése, a
Tantárgyi fejszemélyes és közösségi igazság konfliktusának megértése, a pszichés és testi
lesztési célok
változások elfogadása, az önbizalom erősítése, helyes önismeret kialakítása,
kritikai készség.
Írásbeli és szóbeli szövegalkotás fejlesztése, műelemzés, lényegkiemelés, logikai viszonyok a nyelvben, ok-okozati viszonyok felismerése, együttműködés.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ösztön, érzés, érzelem, értelem
A művekben megjelenő elvárások,
Mozgókép és médiaisés akarat.
szerepek, csoportnormák és értékek meret:
felismerése és azonosítása, az elbe- Filmnyelv.
Szokások, hagyományok, írott és szélői nézőpont azonosítása és
íratlan szabályok.
funkciójának értelmezése az olvaIllik– nem illik.
sott művekben.
Környezeti nevelés és
életvitel, társadalomisTársak, barátok, szerelemek.
A kamaszlét – mint a felnőttség és a meret:
gyermekség közti időszak – a tanult Önismeret és társismeSzabó Magda: Abigél – egy maművekben megjelenő tartalmainak,
ret.
gyar iskolaregény mint a felnőtté jelentéseinek megfogalmazása.
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Tudományos ismeretterjesztő és
szépirodalmi szöveg összehasonlítáJanikovszky Éva: Kire ütött ez a
sa.
gyerek.
Kedves Naplóm! (napló- és levélírás
Sue Townsend: Adrian Mol nap- egy Townsend-részlet nyomán).
lója.
Ön- és társismeret, empátia, elfogaMilyennek látom magam? Midás, önálló vélemény megfogalmalyennek látnak engem mások?
zása másokkal szemben.
Önirónia, önismeret, empátia, tolerancia, a napló mint műfaj.
Kulcsfogalmak / fogalmak
válás regénye.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

A mindennapi élet problémáiról, illetve olvasmányokról saját vélemény megfogalmazása az érvelés szabályait követve.
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás,
szövegmondás.
Rendezett, egyéni íráskép.
Az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet érzékelése.
A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség) stíluseszközeinek felismerése, szakszerű megnevezése.
Önálló vázlat készítése különböző technikákkal szóbeli megnyilatkozáshoz,
cselekményvázlat írása.
Ismeretanyagok keresése nyomtatott (segédkönyvek, szótárak, lexikonok használata) és elektronikus információhordozók (internetes enciklopédiák és keresőprogramok) felhasználásával.
Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező)
szövegek szerkezetének bemutatása.
Epikus olvasmányok, drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a főés mellékszereplők jellemzése.
A szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok összefüggéseinek bemutatása, értelmezési lehetőségek felvetése szóban
és írásban.
A helyesírás értelemtükröző szerepének megértése és alkalmazása.

2.2.2.2.2 8. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Beavatás

Órakeret
26 óra

Műelemzési ismeretek
Beavatás – felnőtté válás – szocializáció.
Novellaelemzési modellek.
A felnőtté válásról, illetve az új közösségbe való beilleszkedésről szóló novelTantárgyi fejlák olvasása és elemzése révén az irodalom önértelmező, önmegértést és önlesztési célok
meghatározást elősegítő funkciójának ismételt tudatosítása.
Novellaértelmezési módszerek gyakoroltatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Felnőtté avatási rítusok, a felnőtté A tanult elbeszélésekben megjelení- Történelem:
válás traumája.
tett normák, szerepek és szerepkonf- Ősi magyar hitvilág,
liktusok azonosítása, az alkalmazsámánvallás.
A beavatás mint archetípus.
kodás és az önmagunkhoz való hűA beavatás során feltáruló világ
ség közötti konfliktusok bemutatása.
57
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törvényei, szerepek és normák.
Vallási közösség, vallási népszokások.
A beavatás fázisai.
Novellaelemzési modellek: a
novella mint probléma-megoldási
folyamat, állapotváltozás, átértékelődési folyamat és ellentétpárok rendszere.
Kosztolányi Dezső: A kulcs.
Sánta Ferenc: Emberavatás.
Sylvia Plath: Beavatás.
Ernest Hemingway: Indián tábor.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A felnőttség és a gyermekség a tanult novellákban megjelenő tartalmainak, jelentéseinek megfogalmazása.
Az olvasás, értelmezés és kritika
tevékenységeinek megkülönböztetése és tudatos egymásra építése.
„Kísértetfejezetek” írása, a cselekmény újraírása az eredetitől eltérő
nézőpontból, befejezés-változatok
írása.
Novellaértelmezés az elemzési modellek alapján.
A szövegek tematikus és motivikus
kapcsolatainak, utalásainak felismerése.
Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése.
Nézőpontok és nézőpontváltások
funkciójának értelmezése.
A szövegben megformált értékrend
és magatartás, valamint a megformálás kritikus értékelése.
Szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése.
Szerep, norma, elvárás, másság, beavatás, toposz, archetípus.

A sziget mint „kísérleti laboratórium”

Órakeret
22 óra

Epikus és drámai műfajok – regény, színmű.
Műelemzési szempontok – történet, cselekmény, tér-idő szerkezet, szereplők
Előzetes tudás
rendszere, jellemzés, szövegfajták, leírás, párbeszéd, narráció.
Egy irodalmi motívum (a sziget) sorsának, alak- és jelentésváltozatainak vizsgálata. A motívumtörténeti kontextusnak mint értelmezési keretnek az alkalmaTantárgyi fejzása, és ennek révén egy új értelmezési stratégia elsajátítása.
lesztési célok
A irodalmi mű modellszerűségének tudatosítása, ill. tanulmányozása.
Különféle értelmezési lehetőségek elfogadása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Modellszerűség: szó szerinti és
A tanult művekben megjelenített
Történelem:
mögöttes jelentések.
sziget-közösség hierarchiájának,
A barbárság fogalma
Szerepek és csoportnorma, a cso- illetve alakulási folyamatainak beportszerveződés folyamatai, em- mutatása.
berismeret, tudás, cselekvés.
A tanult művek ember- és társadaBarbárság és civilizáció, ösztön
lomképének jellemzése, ösztön és
és értelem, erkölcs, hatalomvágy, értelem, barbárság és civilizáció,
egoizmus.
önzés és másokért vállalt felelősség
Reneszánsz individualizmus és
viszonyának bemutatása az adott
gátlástalan önérvényesítés.
művekben.
Ismétlő-feltáró szerkezet.
A már ismert elemzési szempontok
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Vezérmotívumok regényben és
drámában, a cselekményszálak
összekapcsolása.
Egy regény olvasatai: kulturális
kódok megfejtései, pl. a keresztény valláserkölcsi tanítás érvényesülése.
Társadalmi, pszichológiai, mitológiai, bibliai értelmezés lehetősége.
Cselekmény a drámában és a
regényben, a regényes színmű.
W. Golding: A Legyek Ura.
W. Shakespeare: A vihar.
Jókai Mór: Az arany ember.
J. Verne: Kétévi vakáció vagy R.
L. Stevenson: A kincses sziget
vagy D. Defoe: Robinson Crusoe,
R. Merle: A sziget – részletek.
Kulcsfogalmak / fogalmak

alkalmazása.
A példázatszerűség, a
modellisztikus sűrítés és felnagyítás,
a szimbolikus motívumok szerepének felismerése és felhasználása az
értelmezésben.
Motívumkeresés.
Jellemzés jellemtérkép segítségével,
jellemzés egy másik szereplő nézőpontjából.
A jelképes jelentésszintek értelmezése, értelmezések közötti választás.
A Legyek Ura filmváltozatának
megtekintése, megbeszélése, a sajátos filmes technikák felmutatása, a
filmdramaturgia megkülönböztető
szerepének kiemelése.
Modellszerűség, motívum, ismétlő-feltáró szerkezet, példázatszerűség, filmadaptáció.

Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
A nyelvtan költészete – a költészet nyelvtana
34 óra
cél
Nyelvi szintek: hangok szófajok, mondatok
Előzetes tudás
Különböző nyelvi-grammatikai eszközök funkciójának felismerése a művészi
Tantárgyi fejszövegekben
lesztési célok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A szófajok és a mondatszerkesz- A grammatikai, stilisztikai és retori- Matematika:
tés szerepe a versben.
kai eszközök jelentésteremtő szere- Halmazok.
A vers-zene.
pének tudatosítása, felismerésük és
József Attila: Klárisok.
funkcionális elemzésük gyakoroltaKosztolányi Dezső: Októberi táj. tása.
Fodor Ákos: Kamasz.
Szófajok ismétlése.
Babits Mihály: Messze, messze... Mondat, modalitás, szerkezet, monVajda János: A vaáli erdőben.
datrészek, egyszerű és összetett
Ady Endre: Sírni, sírni, sírni.
mondatok felismerése, elemzése,
Arany János: Szondi két apródja. központozás.
Babits Mihály: Esti kérdés; Balá- Különböző nyelvi eszközök funkcizsolás; Húsvét előtt.
ójának felismerése a versben.
Csokonai Vitéz Mihály: A ReAz igétlenség és a mondattani párményhez.
huzamok versszervező szerepének
Arany János: A walesi bárdok.
felismerése, igétlenség és
Ady Endre: A Tisza-parton; Pámetaforizálódás, az igétlen vers és a
risban járt az ősz.
montázs (metaforák reklámokban és
József Attila: Ringató
klipekben) megfigyelése.
A főnévi igenév egyetemesítő,
személytelenítő és időtlenítő szerepének felismerése, többértelműség
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Kulcsfogalmak / fogalmak

és talányosság megfigyelése, haikukészítés.
A versmondat hosszúságának többletjelentést, hangulati többletet
eredményező szerepének felismerése.
Lírai szövegmontázsok készítése,
reklámfilm- és antireklámfilmforgatókönyv írása.
A hangszimbolika, a ritmus szerepének felismerése, a retorikai alakzatok és szóképek azonosítása és
versbéli funkciójuk értelmezése.
Szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése.
Hangszimbolika, konnotáció, metaforizáció, szövegmontázs,
verbális/nominális stílus, haiku.

Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Amit a pad alatt olvasunk – népszerű irodalom
12 óra
cél
Irodalmi műfajok ismerete. Szórakoztató műfajok. Televíziós műsortípusok.
Előzetes tudás
„Magasművészet” és népszerűség viszonyának, ill. műfajok keveredésének
Tantárgyi fejfelismerése.
lesztési célok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
„Ponyvairodalom”.
A regény olvasása, irányított feldol- Mozgóképkultúra- és
A bestsellerek titkai – cselekgozás, elemzése.
médiaismeret:
mény, szereplők, nyelv.
Irodalmi és nyelvi klisék felismeré- Jellegzetes műsortípuRejtő Jenő: Az elátkozott part.
se.
sok, médiaszövegek.
Különböző modalitású szövegek
A mozgóképnyelv alapA média jellegzetes szórakoztató alkotása; könyvismertetés, könyvjai.
műfajainak (show, tele-regény,
ajánlás, elmarasztaló kritika, rekMűfajok rendszere; stítömegfilmes műfajok) hatásmelámszöveg.
lusirányzatok története;
chanizmusa.
Szövegértés, szövegalkotás, helyes- az irodalom határterüleírási készség fejlesztése.
tei: a szórakoztató irodaA mozgókép jelrendszere, kifeje- Egy-egy saját kedvenc regény szólom műfajai.
zőeszközeinek felismerése.
beli bemutatása önálló vázlat alapA storyboard szerepe.
ján.
Ajánló és kritika szerepe, jellem- Különböző vélemények összevetése,
zőinek megkülönböztetése.
különbségek és hasonlóságok megfigyelése, véleménymegfogalmazása szóban és írásban.
Reklám, klip, reality-show.
Valamely műfajfilm stílusában
mozgókép készítése csoportos projektmunkában.
A tetszés és nemtetszés kifejezésének árnyaltabb nyelvi formái, az
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eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértése.
Ponyvairodalom; irodalmi kánon, „magaskultúra”; a tömegkommunikáció hatásmechanizmusa; tömegfilm-műfajfilm;
ajánló és kritika.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Változatok Rómeókra és Júliákra

Órakeret
18 óra

A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok.
A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások mérlegelése és
értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív értékekkel, magatartásokkal.
Drámai mű közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása; képesség drámai
hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik elemzésére; a tragiTantárgyi fejkum/komikum mint műfajformáló minőség megértése, műbeli megjelenési
lesztési célok
formáinak felismerése.
Hasonlóságok és különbségek felismerése drámában, filmen; a változások szerepe, értelme a művek egészében.
Egyéni és kiscsoportos vélemény megfogalmazása az adaptációról; érvelés
megfogalmazása; képi nyelv fogalmi nyelvre való áttétele.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Shakespeare: Romeo és Júlia.
A drámai műnem főbb jellemzőinek Dráma:
Nemiség, szerelem, házasság,
ismerete, a mű közös és önálló olva- Dráma és színház; a tracsalád, otthon.
sással, feldolgozással történő műgikus, a komikus minőelemzése.
ség megjelenítése; színRómeók és Júliák a változó időA drámai szerkezet, drámai jellem
házi előadás elemzése,
ben és művészeti ágakban.
és nyelv néhány jellemzőjének
értékelése.
elemzése.
Tér- és időviszonyok, szereplők
A tragikum/komikum mint műfajrendszere, alapszituáció, cselekformáló minőség felismerése, műbe- Rajz, alkotás:
mény, konfliktusok; drámai szer- li megjelenési formáinak elemzése.
Színházi plakát tervezékezet.
A drámai hősök jellemzése, kapcso- se, készítése.
lataik, konfliktusaik elemzése;
A meghatározó minőség szerepe Szituációk és instrukciók értelmezé(tragikus/komikus cselekmény;
se, megjelenítése.
Mozgóképkultúra és
tragikus/komikus hős).
Különféle dramatikus formák kipró- médiaismeret:
bálása révén (pl. helyzetgyakorlat,
Műfaji film és szerzői
Hősök (egyéni és tipikus vonástílusgyakorlat, dramatikus improvi- film, a mozgóképnyelv
sok).
záció) az empatikus készség fejlesz- alapjai, mozgóképi szöTragikus bukás, értékveszteség.
tése.
vegek.
Az adaptáció (művészeti ág,
helyszín, kor stb. szerepe).
Fabula, cselekmény, szüzsé, történet.
Montázs, képkivágások fajtái.
Verbális tartalmak képi vagy au-

Hangnemek keveredése.
A kifejezőeszközök tudatosítása a
médiaszöveg értelmének megváltoztatását eredményező beavatkozásokkal. Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerűbb (teret
és időt formáló) képkapcsolatok,
61

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M űv é s z et e k t a nt á r g y c s o po r t

diovizuális adaptációja.

kép- és hangkapcsolatok értelmezése élőszóban és írásban.

Egy fabula – három szüzsé?
A filmfeldolgozások „nyersanyaga”: Shakespeare Romeo és Júliája.
A beállítás (snitt; a kamera által
rögzített folyamatos tér és idő), a
jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti
egység), a fordulat és epizód.
F. Zeffirelli: Romeo és Júlia.
Baz Luhrman: Romeó+Júlia.
West Side Story.
John Madden: Szerelmes
Shakespeare.
Erkölcsi nevelés, etika: Szokás,
hagyomány, szabály, illem. A
lelkiismeret. Jó és rossz, bűn és
erény – felfogások változása.
Önállóság, alkalmazkodás, engedelmesség. őszinteség és hazugság.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

1. Az indítások elemzése – Az alaptörténet áthelyezése.
2. Szereplők az írott drámában és az
adaptációkban.
3. A három erkélyjelenet összevetése.
4. A tragikus fordulat két adaptációban.
Helyszín- és időviszonylatok, illetve
jellemek és konfliktusviszonylatok
felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben.
Mozgóképi szövegkörnyezetben
megfigyelt asszociatív-intellektuális
képkapcsolatok, státusjátékok értelmezése élőszóban és írásban.

Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, montázs, epizód, fordulat.

A csavargó alakja a művészetben

Órakeret
14 óra

Társadalmi szerep, elvárás, beilleszkedés
A társadalomba való beilleszkedés, a szocializáció, a felnőtté válás útjainak
megmutatása, a be nem illeszkedés, a másság, az elutasítás megmutatása, a
Tantárgyi fejtársadalmi tudatosság kialakítása. A szabadság fogalmának értelmezése.
lesztési célok
Erkölcsi ítélőképesség és esztétikai érzék fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A testbeszéd, a térköz, szemkontak- Földrajz:
A nem verbális kommunikáció
tus fontosságának, valamint a moz- Tájékozódás térkép seeszközei.
dulatok és az arcjáték jelzéseinek
gítségével.
Az utazás, a vándorlás, a csellen- tudatosítása.
Reflexió, önreflexió, önkorrekció és
gés és a csavargás fogalma.
empátia fejlesztése.
A hajléktalanság.
Dráma, beszédművelés:
A toposz fogalmának megértése.
A csavargó toposza lírai szöveMimika, testbeszéd.
A csavargás életformájának megérgekben – Villon, Rimbaud, Jótése.
zsef Attila, Petri György versei.
A téma megjelenésének megfigyeléJ. D. Salinger: Zabhegyező.
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Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai – részlet.
Csukás István: Mirr Murr kalandjai – részlet.
Erkölcsi nevelés, etika: Egyén és
közösség. Társadalmi igazságosság. Szegények és gazdagok.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

se lírai és epikus művekben.
Regényelemzés a már ismert szempontok alkalmazásával: történet, téridő szerkezet, szereplők, narráció,
motívumok, metaforikus jelentések,
értelmezési lehetőségek.

Toposz, motívum, metaforikus jelentés.

Hétköznapi és művészi kommunikáció

Órakeret
18 óra

A művészet funkciói
A hétköznapi kommunikáció tényezőinek, a kommunikáció funkcióinak megismerése, elsajátítása, a hétköznapi és a művészi kommunikáció összehasonlítáTantárgyi fejsa.
lesztési célok
A befogadási konvenciók megértése és tudatosítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hétköznapi és művészi kommu- A művészet alapvető funkcióinak
Rajz, alkotás:
nikáció, a kommunikáció ténye(az önmegértés eszköze és az embe- Montázs/kollázskészítés.
zői és funkciói, a művészi komriség kollektív emlékezete) megérmunikáció sajátosságai, a komtése.
munikáció tényezőinek megketA befogadó (közösség) jelentésteMozgóképkultúra és métőződése a művészi kommuniká- remtő szerepének megértése, tudadiaismeret:
cióban; a szerző és a műben
tosítása.
A montázs szerepe a
megszólaló személy megkülönÁltalános esztétikai és irodalomeljelentésalkotásban.
böztetése.
méleti következtetések levonása a
Jellegzetes montázstípuJelentéstan – a szavak hangalak- tárgyalt művek alapján.
sok.
jának és jelentésének kapcsolata, A denotatív és konnotatív jelentés
az állandósult szókapcsolatok.
összefüggésének felismerése.
A denotatív és konnotatív jelenCímadás és a cím által sugallt értés szerepe a megértésben.
telmezési instrukciók követése.
Látszólag tagolatlan szöveg bekezÖrkény István: Mi mindent kell
désekre tagolása.
tudni.
A dokumentum-jelleget megteremtő
Tar Sándor: Hangulatjelentés nyelvi eszközök feltárása és az álMég csak.
dokumentum leleplezése.
Móricz Zsigmond: A hét krajcár. „Talált” szövegek gyűjtése és közös
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
értelmezése, montázs- és
(Tizennyolcadik fejezet).
kollázskészítés.
Bradbury–Truffaut: 451 Fahrenheit.
Filmadaptáció sajátosságainak feltárása.
Szövegalkotási és helyesírási készség fejlesztése.
Denotatív, konnotatív jelentés, jelentés és hangalak kapcsolata,
Kulcsfogalmak / fogalmak
filmadaptáció.
A fejlesztés várt

Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a
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eredményei a
tanév végén

média szerepének és hatásának felismerése.
Olvasói tapasztalat.
Filmadaptációk sajátosságainak felismerése.
A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások ismerete.
A szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása (téma megállapítása, lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolat megállapítása).
A szöveg belső kapcsolatrendszerének (kohéziójának) és egyediségeinek felismerése és értelmezése (tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások).
Szereplők, konfiktusok és elbeszélői nézőpontok azonosítása szépirodalmi és hétköznapi szövegekben. Ismétlések, ellentétpárok és egyéb nyelvi elemek összefüggéseinek felismerése a szövegben.
Állásfoglalás a magas művészet és népszerű művészet kérdéseiben, ennek alátámasztása érvekkel, rövid kritika és könyvismertetés írása.
Elemző esszé készítése, vázlatkészítés különböző eljárásokkal.
A helyesírás értelemtükröző szerepének megértése, a tanult nyelvtani, helyesírási ismeretek normakövető alkalmazása, javítás önállóan, a helyesírási kézikönyvek önálló használata.

2.2.2.2.3 9. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Bevezetés a művészetekbe

Órakeret
10 óra

Különböző műfajú szépirodalmi szövegek ismerete, alapfokú művészettörténeti
és zenetörténeti ismeretek, saját alkotó jellegű tapasztalatok, korábbi színházi,
Előzetes tudás
múzeumi és olvasmányélmények, művészeti ágak megkülönböztetése, korstílusok alapvető jellegzetességei.
Kritikus gondolkodás, elemzőkészség, esztétikai-művészeti tudatosság, a saját
álláspont összevetésének képessége mások véleményével, kulturált vitakészség,
egy-egy műalkotás objektív értékeinek felismerése, illetve szubjektív vélemény
Tantárgyi fejkialakításának képessége, a művészet és a kultúra értékének a felismerése, önlesztési célok
álló műalkotások elkészítésének igénye és készség ezek színvonalas létrehozására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A művészet meghatározásai, mű- Szórakoztató (népszerű) irodalom és Matematika:
vészeti ágak – és ezek egymásra
szépirodalom, giccs és műalkotás
Szimmetria.
hatása, a művészet határterületei, megkülönböztetése.
művészet és szórakoztatóipar,
Szempontrendszer kialakítása egy
népszerű irodalom és szépirodaalkotás (szöveg, festmény, szobor,
Mozgóképkultúra és
lom (az irodalom határterületei:
fotó, film, színházi előadás stb.)
médiaismeret:
ponyva, krimi, sci-fi, fantasy,
művészi értékének – vagy a művészi Film és szöveg kapcsorémtörténetek stb.).
érték hiányának – megállapításához. lata.
A művészet funkciói, korstílusok Irodalmi műnemek és műfajok
és stílusirányzatok, szerző – mű – meghatározása és felismerése, a
befogadó.
tárgyalt szövegek elemzése.
Az irodalmi szövegek elemzésének szempontjai, műnemek, műfajok meghatározása.
A témához kapcsolódó szépirodalmi szövegek, pl. Karinthy
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Frigyes: A cirkusz, Örkény István: Mi mindent kell tudni, Ballada a költészet hatalmáról stb.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Esztétika, katarzis, ars poetica, líra, dráma, epika, motívum,
másodlagos jelentésréteg, intertextualitás, művészi kommunikáció, fikcionalitás, toposz, művészeti hagyomány, műelemzés,
giccs, műalkotás.

Helyesírás

Órakeret
12 óra

Alapvető helyesírási szabályok ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában.
A normakövető és a normától eltérő helyesírás értelemtükröztető szerepének
felismertetése.
Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti
típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idéTantárgyi fejzetek leggyakoribb szabályainak megismertetése.
lesztési célok
A nyelv logikájának, illetve gyakran a logikustól eltérő működésének megismertetése.
A vitatható helyesírási kérdések megvitatása, érvek gyűjtése az igényes nyelvi
döntések meghozatalához, a nyelvi tudatosság növelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar helyesírás szabályai: a A tanult helyesírási ismeretek norInformatika:
kiejtés szerinti írásmód, a szómakövető alkalmazása.
Helyesírás-ellenőrző
elemző írásmód, a hagyományos Önálló szótár- és kézikönyvhaszná- programok, különféle
írásmód, az egyszerűsítő írásmód, lat, a keresett szavak és helyesírási
betűtípusok használata.
a különírás és egybeírás (szókap- kérdések megtalálása.
csolatok és összetett szavak), a
A tanult szabályok önálló alkalmakis és nagy kezdőbetűk, a tulajzása a szótárban nem található szaMatematika:
donnevek helyesírása, az idegen
vak, kifejezések esetén is.
Matematikai logika és
szavak írásmódja, az elválasztás, A tanár által megjelölt hibák önálló halmazelmélet (részhalaz írásjelek használata, rövidítéjavítása.
maz, halmazműveletek:
sek stb.
A szabályostól eltérő írásmód hasz- unió, metszet, különbA helyesírási szótár és a szabály- nálatának értelmezése.
ség, halmazok közötti
zat használata.
Régi magyar szövegek olvasása, a
viszonyok megjelenítéA normától eltérő írásmód művé- maitól eltérő írásmód jelölése.
se).
szi funkciói (archaizálás, népiesí- A mai helyesírás kialakulásának
tés, központozás elhagyása,
tudatosítása.
egyéni írásmód, szándékos vulgáTermészettudomány,
ris nyelvhasználat – mint a jelföldrajz:
lemzés eszköze stb.).
Földrajzi nevek, csillagNyelvtörténet: az írás története, a
és bolygónevek helyeshelyesírás változásai, helyesírásírása.
történet (pl. első helyesírási szaElőzetes tudás
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bályzatok, jottista-ipszilonista
háború, a magánhangzók és mássalhangzók hosszúságának eltérő
jelölése, a latin fonémáktól eltérő
magyar hangok jelölésének problematikája.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Történelem:
Híres magyar államférfiak nevének helyesírása.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Tipográfiai ismeretek,
újságok, folyóiratok
sajátos tipográfiai megoldásai; az íráskép, a
szöveg elrendezésének
hatása a szöveg tartalmának befogadására.
Kiejtés szerinti írásmód, szóelemző írásmód, hagyományos
írásmód, egyszerűsítő írásmód, egybeírás, különírás, központozás, személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillag- és bolygónevek, intézménynevek, márkanevek, kitüntetések és díjak
nevei, köznevesülés, elválasztás, idegen szavak, rövidítések,
mozaikszók, normatív és norma alatti (vulgáris) nyelvhasználat.

A kezdetek (az őskori, az ókori keleti és a
prekolumbián művészet)

Órakeret
8 óra

Történelmi korszakok, pattintott és csiszolt kőkorszak, őskori leletek, barlangrajzok, piramisok, vallás és mágia, művészeti alapfogalmak, törzsi élet.
Annak tudatosítása, hogy a kezdetekről kevés a biztos tudásunk, ugyanakkor a
feltételezések mellett komoly érvek szólnak.
A hipotetikus gondolkodás elsajátíttatása, kapcsolatteremtés egymástól időben
és térben nagyon távol lévő kultúrák között, a miénktől erősen különböző kulTantárgyi fejtúrák iránti nyitottság kialakítása.
lesztési célok
Az emberi történelem és művészettörténet alaposabb megismerésének megalapozása, az összehasonlító elemzés szempontjainak bevezetése, megadott keretek között a szabad alkotás élményének megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ősi emlékek – a művészet kelet- A művészetek kialakulására vonatTörténelem:
kezésének hipotézisei, barlangkozó néhány elképzelés megkülönŐskori és ókori kultúrrajzok, szobrok, mágikus tárgyak, böztetése.
történet, gondolkodás,
kerámia, sámánénekek, munkaA korszak művészetével kapcsolatos vallás; régészet, néprajz.
dalok, siratók.
alapfogalmak felismerése és értelA megalitépítmények feltételezett mezése.
rendeltetései.
A megismert tartalmak kreatív felFöldrajz:
A kőkorszak művészetének tohasználása.
Topográfiai tájékozódás.
vábbélése (törzsi művészet, naiv
Kutatómunka (adatok megtalálása
művészet), díszítés, népi díszítő- és rendszerezése, lényegkiemelés)
művészet, tárgyformálás, eszköz- Az egymásnak ellentmondó elképInformatika:
készítés.
zelések egyben látása.
Könyvtári és internetes
Környezetalakítás, a modern műtájékozódás.
vészetek viszonya az ősi kultúElőzetes tudás
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rákhoz (pl. XX. századi szerepversek).
Egyiptomi művészet (pl. Gízai
piramisok, II. Ramszesz sziklatemploma, Ehnaton fáraó a családjával, Nefertiti szobra stb.).
Mezopotámia művészete.
A Kolombusz előtti amerikai
kultúra.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Természettudomány:
A csillagászat története.

Ornamentika, hit és vallás, mágia, paleolitikum, neolitikum,
barlangrajz, Altamira, Lascaux, termékenységszobrok,
Willendorfi Vénusz, menhir, dolmen, megalitikus építészet,
Stonehenge, masztaba, piramis, szfinx, Gíza, szarkofág, frontális ábrázolás, legnagyobb felület elve, kudurru, zikkurat.

Világirodalom – antik görög mitológia, filozófia
és művészet

Órakeret
30 óra

Mitológiai és művészettörténeti ismeretek.
Műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, epigramma, himnusz,
óda), dráma (színházi élmények), időmértékes verselés, műfordítás.
Előzetes tudás
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése, zeneiség és ritmus, a költői képek
típusai.
A mítoszokban az emberiség egész történelmét végigkísérő ősképek felismerése, a képi megfogalmazás, a jelképes önkifejezés megismerése.
Az európai művészet és gondolkodás gyökereinek felfedezése.
A három irodalmi műnem sokféle műfajának egyben látása, kapcsolatkeresés
az antik görög és a későbbi korok művészetének motívumai között, különös
Tantárgyi fejtekintettel a kortárs alkotásokra.
lesztési célok
Erkölcsi értékek megértése és képviselete, a morális érzék fejlesztése, önálló
erkölcsi álláspont kialakítása.
A műelemző képesség fejlesztése: egy görög tragédia részletes elemzése, a
hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mítosz és mitológia, teremtéstör- A mitikus gondolkodásmód megér- Földrajz:
ténetek, görög vallás, istenek és
tése, a politeista vallások jellegzeTopográfiai tájékozódás.
héroszok.
tességeinek megkülönböztetése,
A görög művészettörténet korkülönféle értékrendek ütköztetése.
szakai, görög építészet, vázafesAz egyes korok stílusjegyeinek fel- Történelem:
tészet, szobrászat, zene.
ismerése, a műfajok megkülönbözGörög államférfiak, szóFilozófusok és filozófiai iskolák
tetése.
nokok és filozófusok.
(pl. sztoikusok, epikureisták,
Antik szöveg(részlet)ek fordításaiSzókratész, Platón, Arisztotelész nak értő olvasása.
stb.).
Az alapfogalmak azonosítása.
Matematika:
Homéroszi kérdés, Iliász, Odüsz- A tanult ismeretek kreatív alkalma- Matematikusszeia (részletek), eposzi jellegze- zása (pl. szövegalkotás megadott
filozófusok (pl. Thalész,
tességek, harag és megbocsátás,
műfajban vagy versformában, görög Püthagorasz stb.).
hősiesség és leleményesség.
mítoszra épülő drámai jelenet kidolLírai műfajok és legfontosabb
gozása és csoportos előadása stb.).
képviselőik (pl. Szapphó, AnakA megismert művek, témák felisme- Testkultúra:
reón, Alkaiosz stb.), témák és
rése és értelmezése, az új fogalmak
Olimpiák.
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versformák.
Színház- és drámatörténet: a görög színház, drámaversenyek,
tragédia és komédia, pl. Szophoklész: Antigoné és/vagy Oidipusz király, egyén és közösség,
jó és rossz, az erkölcsi gondolkodás fejlődése; szokás, hagyomány, törvény és lelkiismeret, az
egyén választási lehetőségei.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

értő alkalmazása.
Az érintett műfajok megnevezése,
jellemzése.
Informatika:
Könyvtári és internetes
Az időmértékes verselés elemeinek tájékozódás.
felidézése, alkalmazása.
Drámai szöveg olvasása és értelmezése.
A tárgyalt görög tragédiák morális
kérdésfelvetéseinek megértése, saját
állásfoglalás kialakítása, a szereplők
magatartásának megítélése.
Krétai kor (labürinthosz), mükénéi kor (oroszlános kapu), archaikus kor (archaikus mosoly, kurosz és kóré), geometrikus
kor, klasszikus kor (Akropolisz), Polükleitosz-féle kánon (kanón), Dárdavivő, vázafestészet, Mürón: Diszkoszvető; Laokoóncsoport, oszloprendek (dór, ión, korinthoszi), kariatidák, olümpiai Zeusz-szobor, mítosz, mitológia, politeizmus, filozófia,
sztoicizmus, epikureizmus, idealizmus, materializmus, Szókratész, Platón, Arisztotelész, eposz, Iliász, Odüsszeia, eposzi kellékek (in medias res, expozíció, propozíció, invokáció, hosszú
hasonlatok, mitológiai apparátus, enumeráció, epitheton ornans,
toposz, retardáció, anticipáció), hübrisz, időmértékes verselés,
verslábak, hexameter, pentameter, disztichon, lírai műfajok
(dal, elégia, epigramma, himnusz, kardal), fabula, drámai műfajok (tragédia, komédia), a drámák szerkezete, dialógus, monológ, kar, konfliktus, görög színház.

Világirodalom – antik római művészet

Órakeret
14 óra

Antik görög művészet, vallás és irodalom, az istenek világa, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmértékes verselés, trójai háború.
A görög és római kultúra hasonlóságainak és különbözőségének meglátása,
hagyománytisztelet és művészi újítás kettősségének megértése, biztos tájékoTantárgyi fejzódás a lírai műfajok között, az erkölcsi érzék elmélyülése, a metaforikus gonlesztési célok
dolkodás képességének továbbfejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Római építészet, festészet, szob- A témával kapcsolatos alapfogalFöldrajz:
rászat.
mak megkülönböztetése és felisme- Topográfiai tájékozódás.
Szemelvények a római lírából és rése.
epikából.
Az érintett műfajok megnevezése,
Válogatás Catullus, Horatius,
jellemzése.
Történelem:
Vergilius, Ovidius és Phaedrus
A görög és római istenek azonosítá- Római császárság, Auműveiből.
sa.
gustus principátusa, kulHatalom és kultúra viszonya
A horatiusi értékek megértése, aktu- túrpolitikája.
(Augustus, Maecenas és a kor
alizálása.
költői).
Az antik előzmények felfedezése a
A római irodalom műfajainak,
modern művészeti alkotásokban.
Informatika:
témáinak, motívumainak hatása,
Könyvtári és internetes
Előzetes tudás
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továbbélése, hatása a későbbi
művészetre, pl. Petri György:
Horatiusi c. verse, szemelvények
Radnóti eklogáiból, esetleg részlet Kafka: Átváltozás c. művéből.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

tájékozódás.

Circus, amphitheatrum, forum, diadalív, diadaloszlop, therma,
villa, vízvezeték, basilica, boltív, kupola, mozaik, Colosseum,
Pantheon, Augusztus szobra, Traianus-oszlop, Lesbia, óda, ekloga, carmen, aurea mediocritas, carpe diem, idill, ars poetica,
Aeneis.

Jelentéstan

Órakeret
12 óra

Befogadói, nyelvhasználói tapasztalatok.
Az azonos alakú, többjelentésű és rokon értelmű szavak használata a szövegalkotásban.
Előzetes tudás
Közmondások, szólások jelentésének ismerete.
Közismert egynyelvű szótárak ismerete és önálló használata (pl. értelmező,
szinonima), kétnyelvű szótárak használata az idegennyelv-tanulásban.
A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző beszédhelyzetekben.
A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők felismerése, a magyar szóTantárgyi fejrend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés felismelesztési célok
rése mondat-átalakítási gyakorlatokkal.
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének megfigyelése, értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hangalak és jelentés viszonya
A hangalak és jelentés viszonyának Idegen nyelv:
Motivált és motiválatlan szavak.
felismerése.
Motivált, motiválatlan
Metaforikus és metonimikus jeMotivált és motiválatlan szavak
szavak, szórend.
lentés.
megkülönböztetése.
Kontrasztív feladatok, a
A szórend jelentésváltoztató sze- A metaforikus és metonimikus jeszószerinti fordítás nerepe.
lentés megkülönböztetése.
hézségei, a különböző
Egynyelvű szótárak használata.
A szórend jelentésváltoztató szerenyelvek különböző kifeFordítási gyakorlat.
pének gyakorlati alkalmazása.
jezésmódja.
Szólások, közmondások.
Egynyelvű szótárak megkülönbözteNyelvtörténet: a szavak jelentétése és önálló használata.
sének változásai.
Szövegfordítás tanult idegen nyelv- Informatika:
Nyelvjárások: más-más hangsor
ből, a nyelvtani szerkezetek és a
Hangalak és jelentés.
hordozza ugyanazt a jelentést (pl. szóhasználat különbségeinek feltábab, paszuly), ill. ugyanaz a
rásával.
hangsor mást jelent (pl. család,
Szólások, közmondások értelmezéember).
se.
Denotatív és konnotatív jelentés, jelentésmező, metaforikus és
metonimikus jelentés, szólások és közmondások, motivált és
motiválatlan szavak, hangutánzó és hangulatfestő szavak, egyKulcsfogalmak / fogalmak
jelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, többalakú és hasonló alakú szavak, egynyelvű és többnyelvű szótár,
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irónia, jelentésszűkülés, jelentésbővülés, jelentésmegoszlás,
jelentéstapadás, köznevesülés, tulajdonnevesülés, absztrahálódás, tájnyelvi szó.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Világirodalom – Biblia

Órakeret
26 óra

Teremtéstörténetek, mitológia, vallási ismeretek, istenképek, bibliai történetek,
az Ó- és Újszövetség néhány szereplője, a Biblia történetein alapuló szokások,
szólások, szállóigék.
A Biblia művészet- és kultúrtörténeti jelentőségének bemutatása, az etikai vonatkozások tudatosítása és az erkölcsi érzék fejlesztése, a Biblia kódjainak,
motívumainak megismerése, a történetek összehasonlítása más népek/vallások
Tantárgyi fejszent hagyományaival és mítoszaival, a parabolák, példabeszédek szövegszerű
lesztési célok
vizsgálata és értelmezése, beszélgetés a tudomány és vallás összeegyeztethetőségének/kapcsolatának kérdéséről.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Biblia elnevezései, szerkezete, Néhány bibliai történet lényegének, Természettudomány:
részei; egyes könyvek vagy törszimbolikájának, vallási és kultúrA világ és az élet keletténetek részletes vizsgálata.
történeti jelentőségének megértése.
kezése, a Föld múltja és
A bibliafordítások kérdése.
Későbbi korok művészetében a bib- jövője.
Bibliai motívumok megjelenése a liai motívumok felismerése, az ezeképzőművészetben, zenében,
ken alapuló szólások, közmondások
filmekben, táncban és irodalomés szállóigék eredetének és jelentéInformatika:
ban.
sének bemutatása.
Könyvtári és internetes
Szemelvények az Ószövetségből. A Bibliában megjelenő isten- és
tájékozódás.
(pl. Teremtéstörténet, Káin és
emberképek, valamint az ezeken
Ábel; A vízözön, Bábel tornya,
alapuló erkölcsi értékek összehasonJózsef története, Mózes és a tízlítása.
Történelem:
parancsolat, Jónás próféta, ÉneA legfontosabb vallási ünnepek,
A zsidó kultúra és törtékek éneke, Jób, zsoltárok stb.).
népszokások és egyéb hagyománelem, a kereszténység
nyok (pl. karácsony, húsvét, pünkialakulása és elterjedéSzemelvények az Újszövetségből kösd, vízkereszt stb.) eredetének és
se.
(pl. egy evangélium; példabeszé- jelentőségének tudatosítása.
dek – pl. A tékozló fiú, Az irgal- Saját kutatások alapján portfólió
mas szamaritánus; A nyolc bolkészítése, az ó- és újszövetségi szödogság stb. –, a passió, Pál apos- vegek értelmezésén túl a Biblia által
tol „szeretethimnusza”; az Apoihletett XX-XXI. századi irodalmi
kalipszis egy részlete stb.).
és képzőművészei (esetleg zenei
vagy filmművészeti) alkotások önálEtikai álláspontok a jó és a rossz ló elemzésére is kiterjedően.
ismeretének eredetéről, a bűnbűnhődés-büntetés-megbocsátás
kérdésköre, a szenvedés problematikája, az erkölcsi gondolkodás fejlődése, a cselekvő szeretet,
az ember kitüntetett léthelyzete,
bűne és jóravalósága a Biblia
szerint, a valláserkölcs értékei a
világi etikában.
Előzetes tudás
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Biblia, Szentírás, Ószövetség, Újszövetség, kánon, kanonizáció,
apokrif, monoteizmus, Jahve, genezis, exodus, Tóra, próféta,
tízparancsolat, zsoltár, evangélium, apokalipszis, apostol, passió, példabeszéd.

Világirodalom – középkori művészet

Órakeret
16 óra

Biblia, kereszténység, az ókori Róma kultúrája és művészete, lovagi kultúra,
mozaik, basilica, színház, vers, rímek, himnusz, kánonban éneklés, középkor.
A középkor szemléletmódjának megértése, kapcsolatteremtés a mai világ kérdéseivel, problémáival, erkölcsi dilemmák megfogalmazása és gondolkodásra
serkentés ezáltal, pl. különböző korok és ideológiák értékrendjének összevetése, néhány nagy művész (pl. Dante, Villon stb.) sajátos élethelyzetének megértése és továbbgondolása, elmélkedés a Pokol (a soha meg nem szűnő büntetés
Tantárgyi fejés szenvedés) teológiájáról, illetve a bűnök hierarchiájáról, a bűnöző- és műlesztési célok
vészlét ellentmondásosságának empatikus átélése.
A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókor- középkorreneszánsz fogalmak koordinátái) belátása, a műfordítás nehézségeinek megtapasztalása (pl. Faludy György Villon-átiratai alapján).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A középkor filozófiája és teolóKülönbségtétel a középkor különbö- Történelem:
giája, pl. Szent Ágoston és Szent ző stílusirányzatai között (pl. román A középkor története,
Tamás kapcsán.
és gótikus stílusjegyek elkülönítélovagi kultúra, invesztiÓkeresztény és bizánci művészet, se).
túraharc, keresztes háboromanika és gótika.
A lovagi és szerzetesi életforma
rúk.
Iszlám, Korán, mór stílus.
elkülönítése.
Egyházi és világi művészet.
Az olvasott szövegek megértése, a
Informatika:
Építőpáholyok, szerzetesrendek,
kulcsfogalmak alkalmazása.
Könyvtári és internetes
lovagok.
Az irodalmi műfajok és az ütemtájékozódás.
Gregorián zene, többszólamúság, hangsúlyos verselés felismerése.
kánon,világi dalköltészet.
Az ókori művészettel és gondolkoKözépkori színház: moralitások,
dással való összevetés képessége, a Földrajz:
misztériumjátékok, komédiák,
hasonlóságok és különbözőségek
Topográfiai tájékozódás.
különféle színpadtípusok.
megtalálása.
Szent Ágoston: Vallomások
Csoportonként egy, a lovagi kultú(szövegrészlet), himnuszköltészet rával kapcsolatos projekt megalkoMatematika:
(pl. Szent Ferenc, Jacopone da
tása és bemutatása.
Az arab matematika
Todi, Tomasso da Celano stb.),
Megadott szempontok (fix karakter- (algebra) hatása az eurólegendák.
típusok és megbeszélt cselekmény)
pai tudományos gondolTrubadúrlíra (pl. Walter von der
alapján rögtönzött komikus drámai
kodásra.
Vogelweide), vágánsköltészet,
jelenet előadása.
lovagi epika.
Dante: Isteni színjáték, Pokol
Idegen nyelv:
(részletek).
A műfordítás dilemmái.
Vágánsköltészet.
Villon: A nagy testamentum (néhány vers alapján).
Teológia, keresztényüldözés, konstantini fordulat, szerzetesrenKulcsfogalmak / fogalmak
dek (ferences, bencés stb.), szentek, hét szabad művészet, ikonElőzetes tudás

71

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M űv é s z et e k t a nt á r g y c s o po r t

festészet, képrombolás, romanika és gótika, bazilika, Santa
Sabina, a bizánci Hagia Sophia-templom, Cluny apátság, pisai
dóm, katedrálisok (Reims, Chartres, Amiens, párizsi NotreDame), ütemhangsúlyos verselés, vallomás, himnusz, planctus,
legenda, Divina Commedia, Pokol, Purgatórium, Paradicsom,
testamentum, ballada, refrén, haláltánc, trubadúr, minnesänger,
vágáns, Carmina Burana, akrosztikon, tercina, gregorián, polifónia, szillabikus és melizmatikus dallamok, commedia
dell’arte, tipi fissi (Capitano, Dottore, Pantalone, Amorosi,
Brighella, Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pedrolino),
miszétiumdráma, moralitás, kódex, iniciálé.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Magyar irodalom – középkori magyar művészet

Órakeret
16 óra

Az egyetemes középkori kultúra ismerete, nyelvtörténeti és történelmi alapismeretek, honfoglalás, államalapítás, Árpád-házi királyok.
Az európai és a magyar kultúra kapcsolódási pontjainak felismerése, a középkori magyar hagyományok megismerése, az anyanyelvi kultúra építése, a régi
Tantárgyi fejmagyar nyelv megismerése, archaikus nyelvű szövegek olvasásának megtanulesztési célok
lása, művelődéstörténeti összefüggések megértetése, különböző kultúrák és
vallások találkozásából adódó problémák megértése és átélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Középkori magyar építészet,
A középkor magyar művészetének
Történelem:
szobrászat, festészet, zene
megkülönböztetése.
Magyarország a középAz ősi pogány hitvilág találkozá- A nyelvrokonság kutatásának és
korban.
sa a kereszténységgel, a pogány
bizonyítékainak tudatosítása, kühiedelmek, motívumok és néplönbségtétel a tudományos tények és
szokások krisztianizálódása és
a nemzeti mítoszok között.
Földrajz:
továbbélése.
Régi szövegrészletek elolvasása és
Az uráli őshaza és a
Szent István intelmei (részletek). megértése, a nyelvemlékek jelentő- vándorlás állomásainak
Nyelvtörténet: nyelvrokonság,
ségének tudatosítása.
topográfiai meghatáronyelvemlékek, szórványemlékek
zása.
(pl. Bíborbanszületett Konstantin,
a tihanyi apátság alapítólevele
stb.), szövegemlékek (pl. Halotti
Informatika:
beszéd és könyörgés, Ómagyar
Könyvtári és internetes
Mária-siralom, Margit-legenda
tájékozódás.
stb.).
A nyelvemlékek hatása a későbbi
magyar irodalomra (pl. KosztoláIdegen nyelv:
nyi és Márai Halotti beszédje
Idegen nyelvi hatások
stb.).
anyanyelvi szövegekben
(latinizmusok, germanizmusok stb.).
Honfoglalás, államalapítás, sámánizmus, kereszténység, Szent
István király, Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Máriasiralom, Anonymus: Gesta Hungarorum, Képes Krónika, Szent
Kulcsfogalmak / fogalmak
György lovas szobra, Kolozsvári Tamás, M. S. Mester, szórvány- és szövegemlékek, prédikáció, imádság, himnusz,
Előzetes tudás
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planctus, legenda, intertextualitás, jáki, lébényi és zsámbéki
templomok, esztergomi várkápolna, kassai dóm, nyelvrokonság, nyelvcsalád, nyelvtípus, szabályos hangmegfelelések, tővéghangzó, kódex.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Világirodalom – az európai reneszánsz művészet

Órakeret
20 óra

Antikvitás, középkor, reneszánsz, perspektíva, polihisztor, kötet, novella, színház, dráma, dal.
A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése.
A művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tudatosítása.
A poétikai műveltség továbbépítésének (novella, szonettforma, versciklus)
megértése.
Tantárgyi fejA polihisztor-lét és a humanista gondolkodás mintaadó voltának felismerése.
lesztési célok
Különböző korok egymásra hatásának megértése és továbbgondolása.
A shakespeare-i drámák örökérvényűségének megélése, a műelemző képesség
fejlesztése: egy Shakespeare-dráma részletes elemzése, a hősök jellemzése,
magatartásuk, konfliktusaik értékelése.
Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Reneszánsz gondolkodás, huma- A vallási mozgalmak kialakulásának Informatika:
nizmus; reformáció (Luther, Kál- és az egyházszakadás okainak a
Könyvtári és internetes
vin, VIII. Henrik).
megértése, az egyes felekezetek
tájékozódás.
Olasz polihisztorok (pl. Leonartanításának elkülönítése.
do, Michelangelo, Raffaello, TiA perspektivikus ábrázolás megértéziano, Botticelli, Brunelleschi
se, alkalmazása.
Földrajz:
stb.).
Az északi és déli képzőművészet
Topográfiai tájékozódás.
Északi festők (pl. Dürer, Bruegel, közötti különbségek meglátása.
Holbein, van Eyck, Bosch stb.).
Egy-egy festmény reprodukciójának
Perspektivikus ábrázolásmód,
elemző bemutatása (a képelemzés
Történelem:
reneszánsz harmónia, portrék,
alapjainak elsajátítása).
Reformáció, vallásháboparaszti témák, életképek.
A szonettforma felismerése és meg- rúk, Amerika felfedezéReneszánsz zene: kórusművészet, határozása.
se, Gutenberg és a
mise, motetta, madrigál (pl. PaA novella műfaji meghatározása,
könyvnyomtatás.
lestrina, Lassus stb.).
Boccaccio újszerűségének megértéPetrarca Daloskönyve (néhány
se.
szonett alapján).
A reneszánsz értékrend összevetése Természettudomány:
Boccaccio: Dekameron (néhány
a középkorival.
Kopernikusz: a helionovella alapján).
Legalább egy Shakespeare-dráma
centrikus világkép megSzínház- és drámatörténet: angol alapos ismerete alapján elmélyülés a alkotása.
reneszánsz színjátszás, Shakesdrámaelemzésben.
peare egyik műve alapján (pl.
Különbségtétel a megírt színdarab
Romeo és Júlia, Hamlet stb.).
és annak színre/filmre vitt változatai Mozgóképkultúra és
Egy Shakespeare-dráma különközött; a rendezés, az operatőri és
médiaismeret:
böző felfogású filmes adaptációi- színészi munka szerepének megkü- Egy Shakespeare-dráma
nak összevetése.
lönböztetése.
különféle filmes feldolgozásai.
Humanizmus, újplatonizmus, individulaizmus, machiavellizKulcsfogalmak / fogalmak
Előzetes tudás
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mus, reformáció, evangélikus, református, kálvinista, anglikán,
katolikus; vonal-, szín- és levegőperspektíva, sfumato,
enyészpont, vokálpolifónia, madrigál, dal, szonett, novella, angol reneszánsz színház, tragédia, komédia, Globe, író, rendező,
színész, operatőr.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Magyar irodalom – magyarországi reneszánsz
művészet

Órakeret
12 óra

Az európai reneszánsz, humanizmus.
Mátyás király, török megszállás.
Előzetes tudás
Elégia, epigramma, időmértékes és ütemhangsúlyos verselés, szerelmi költészet, vallásos költészet.
Két kiemelkedő reneszánsz költő (Balassi Bálint és Janus Pannonius) életművének és gondolkodásának összehasonlítása kapcsán a korszak dilemmáinak
megértése: pl. világnyelv és anyanyelv viszonya, háború és béke kérdése, a
Tantárgyi fejművészi hivatás és közéleti szerep hatása a művész magánéletére; az európai
lesztési célok
műveltség és a világirodalmi hagyományok hogyan kapcsolhatók össze a nemzeti kultúrával, a hazaszeretet kérdése, Magyarország megítélése magyar művészként, test és lélek viszonya, szerelemábrázolás stb.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mátyás reneszánsz udvara, az
A magyarországi reneszánsz művé- Történelem:
európai (elsősorban olasz) kultúra szet néhány alkotásának megkülön- Mátyás kora, török hóMagyarországon.
böztetése és felismerése.
doltság, mohácsi vész,
Janus Pannonius epigrammái (pl. Verselemzés megadott szempontok Magyarország három
Pannonia dicsérete, Egy dunántú- alapján.
részre szakadása.
li mandulafáról stb.), búcsúverse Műfajok és versformák felismerése,
(Búcsú Váradtól) és elégiái (pl.
az időmértékes és ütemhangsúlyos
Mikor a táborban megbetegedett, verselés megkülönböztetése.
Matematika:
Saját lelkéhez stb.).
Memoriterek megtanulása és előKompozíciós arányok:
Rövid szemelvények a magyar
adása.
szimmetria és aranymetnyelvű reneszánsz irodalomból:
Szövegek formai és tartalmi összeszés.
bibliafordításokból (pl. Komjáthy hasonlítása.
Benedek, Pesti Gábor, Sylvester
A művészi és erkölcsi dilemmák
János, Károli Gáspár szövegrész- kapcsán személyes álláspont kialaInformatika:
letei), históriás énekekből (pl.
kítása.
Könyvtári és internetes
Ilosvai Selymes Péter), tudósító
Balassi-strófa azonosítása, a költetájékozódás.
énekekből (pl. Tinódi Lantos
mények szerkezetének feltárása.
Sebestyén), prédikációkból (pl.
A középmagyar korban a magyar
Bornemisza Péter) és fabulákból nyelv állapotának és a legfontosabb
(pl. Heltai Gáspár).
nyelvészeti kiadványok jelentőségéPortré: Balassi Bálint költészete
nek felismerése.
néhány vers alapján (pl. Hogy
Júliára talála, így köszöne néki,
Egy katonaének, Borivóknak
való, Kiben bűne bocsánatáért
könyörgett…, Adj már csendességet stb.).
Magyarországi reneszánsz hangszeres zene (pl. Bakfark Bálint).
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Nyelvtörténet: középmagyar kor,
könyvnyomtatás, első nyelvtanok
és nyelvművelő kézikönyvek (pl.
Sylvester János: Grammatica
Hvngarolatina, Geleji Katona
István: Magyar Grammatikatska),
helyesírási szabályzatok (pl. Dévai Bíró Mátyás: Orthographia
Vngarica; Szenci Molnár Albert:
Novae Grammaticae Ungaricae),
valamint szótárak (pl. Szenci
Molnár Albert: Magyar-latin,
latin-magyar szótár).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Corvina, Buda, Visegrád, Nagyvárad, középmagyar kor, ősnyomtatványok, epigramma, elégia, dal, búcsúvers, katonaének,
időmértékes és ütemhangsúlyos verselés, dallamvers és szövegvers, Anna-, Júlia- és Célia-versek, bordal, istenes költészet,
Balassi-strófa, Balassa-kódex.

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Órakeret
19 óra

Általános tudás a nyelv felépítésről, logikájáról, a tárgyalt tartalmak alapfokú
ismerete (pl. magánhangzó-mássalhangzó, szótő és toldalékok, szó, szófaj –
ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév), mondatrészek (alany, állítElőzetes tudás
mány, tárgy, határozó, jelző), mondat (kijelentő, felszólító, feltételes, óhajtó,
kérdő), szöveg.
Az egyes nyelvi szintek mélyebb megismerése, a nyelv logikájának megértése,
Tantárgyi fejtudatosabb nyelvhasználat, az idegennyelv-tanulás megkönnyítése, az analitilesztési célok
kus gondolkodás fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fonetika: fonéma, beszédhang,
Hangtan: a magyar hangállomány
Idegen nyelv:
betű kapcsolata, a magánhangzók megkülönböztetése, magánhangzók A tanult idegen nyelv
és mássalhangzók képzési helye
és mássalhangzók rendszerének
hangtana, alaktani szerés módja, illeszkedés és mássaltudatosítása, a hangok alapvető kép- kezete, szóalkotási módhangzótörvények.
zési, ejtési jellemzői, a hangkapcso- jai, mondatszerkezete.
Morfematika: szóalakok elemzé- lódási szabályosságok típusai és a
se morfémák szerint, a képzők,
helyesírás összefüggése, a magyar
jelek, ragok fajtái.
hangrendszer nyelvjárási eltéréseiSzótan: a szófajok rendszere,
nek megfigyelése, valamint egy
összetett szavak, lexikonhasznátanult idegen nyelvi hangrendszerrel
lat.
történő összehasonlítása.
Szintagmatan: alárendelő, mellé- Alaktani sajátosságok: a szótő, a
rendelő és hozzárendelő szószer- szóelemek szerepe és funkciója,
kezetek, ezek fajtái.
kapcsolódási szabályaik, a toldaléMondattan: mondatrészek, a
kok felismerése.
mondatok fajtái szerkezet és mo- A szavak szófaji rendszerbe soroládalitás szerint, egyszerű és össze- sának kritériumai, hagyományai,
tett mondat elemzése, ágrajz kéegy lehetséges szófaji rendszer megszítése.
ismerése.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Lexikonok, szótárak, enciklopédiák
típusainak önálló használata.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik,
a vonzatok.
A mondatrészek fogalma, fajtái,
felismerésük mondatban, helyes
használatuk a mondatok felépítésében.
A mondat fogalma, szerkesztettség
és mondatfajta szerinti típusai, az
egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a
helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.
A magyar nyelv szerkezetének öszszehasonlítása a tanult idegen nyelv
hangtanával, alaktani szerkezetével,
szóalkotási módjaival, mondatszerkezetével.
A nyelvi szintek elemkészletéről,
rendszeréről tanultak fogalmi szintű
megnevezése, rendszerező áttekintése.
Fonéma, beszédhang, betű, hangképző szervek, illeszkedés,
hangrend, mássalhangzótörvények (részleges és teljes hasonulás, összeolvadás, kiesés, rövidülés, nyúlás), morféma (szótő,
képző, jel rag), szóalak és szótári szó, szófajok (ige, névszó,
főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószó, indulatszó, létige, módosítószó, névelő, névutó – és ezek alcsoportjai), alárendelés, mellérendelés, hozzárendelés, mondatrészek
(alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző – és ezek alcsoportjai),
modalitás (kijelentő, felszólító, felkiáltó, kérdő és óhajtó mondat), mondatszerkezet (teljes, hiányos, tagolt, tagolatlan, tő,
bővített, egyszerű, összetett), alárendelő és mellérendelő összetett mondat, utalószó, kötőszó, főmondat, mellékmondat, állító
és tagadó mondat, ágrajz.

Világirodalom – az európai barokk művészet

Órakeret
8 óra

Középkor, reneszánsz, humanizmus, reformáció, katolicizmus, szerzetesrendek.
Néhány barokk alkotó és mű, korszakok találkozásának problematikája.
Stílusjegyek keveredése, szabálykövetés és a szabályosság megtörése, túldíszítettség.
A barokk felfogás megismerése, a korstílus jellegzetességeinek felismerése, a
hősi eszmény megértése.
A művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak és a szépségeszmény változásának tudatosítása.
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A barokk értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások befogadása révén az
azonosulás és kritikai érzék fejlesztése.
A művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak átlátása, különböző korok egymásra hatásának megértése és továbbgondolása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A reneszánsz hanyatlása; manie- A reneszánsz hanyatlása után egy új Történelem:
rizmus.
korszak kialakulására vonatkozó
Inkvizíció, abszolutizA barokk ideológiai alapjai, az
igény megértése.
mus.
ellenreformáció
A barokk stílusjegyek felismerése
A barokk építészet, festészet,
egy épületen, szobron, festményen
szobrászat (pl. Borromini, Ruvagy irodalmi műben.
Informatika:
bens, Rembrandt, Velázquez,
A katolikus és protestáns képzőmű- Könyvtári és internetes
Vermeer, Bernini, Caravaggio,
vészet közötti különbségek meglátá- tájékozódás.
Jordaens stb. alkotásai alapján).
sa.
Katolikus: túldíszítettség, dinaEgy-egy festmény reprodukciójának
mizmus, csigavonalak, csavart
elemző bemutatása (képelemzés).
Földrajz:
oszlopok, fény és árnyék, térítő
a barokkra vonatkozó alapfogalmak Topográfiai tájékozódás.
szándék, aranyozás, festett szob- megkülönböztetése.
rok, misztika, illuzionizmus,
A barokk értékrend összevetése a
élénk színek, kontrasztosság,
reneszánsszal.
érzelmekre hatás, expresszivitás. A Don Quijote c. regény feladott
Protestáns: világi festészet, életrészleteinek értelmezése.
kép, tájkép, portré, enteriőrkép,
csendélet, realisztikus ábrázolás.
Barokk zene: continuo, recitativo,
ária, bel canto, oratórium, opera,
kantáta, concerto, fúga (pl.
Purcell, Monteverdi, Bach, Vivaldi, Händel, Telemann stb. muzsikája alapján).
Barokk irodalom: heroizmus,
nagyszabású témák, körmondatok, eposzok, misztika.
A barokk hanyatlása: rokokó és
copf.
Irodalmi szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote
(részlet).
Manierizmus, barocco, illuzionizmus, expresszivitás, Loyolai
Szent Ignác, jezsuiták, ellenreformáció, illuzionizmus, expreszszivitás, kontraszt, dinamizmus, életkép, zsánerkép, tájkép,
Kulcsfogalmak / fogalmak
csendélet, continuo, recitativo, ária, bel canto, oratórium, opera,
kantáta, concerto, fúga, rokokó, copf.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

Magyar irodalom – magyarországi barokk művészet

Órakeret
13 óra

Barokk, prédikáció, eposz, eposzi kellékek.
A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése.
A morális gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése.
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Az önfeláldozás és hősiesség eszményének átélése, a cselekvő hazaszeretet
méltatása és például állítása, a hittérítő szándék és a vallási türelem kérdéskörének erkölcsi megítélése.
Az olvasott szövegek befogadása, megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyarországi barokk építéA helyi barokk jellegzetességek
Informatika:
szet jellegzetes alkotásai: kastéfelismerése, a barokk stílusjegyek
Könyvtári és internetes
lyok (pl. kismartoni és fertődi
kiemelésének képessége.
tájékozódás.
Esterházy-kastély, gödöllői
Néhány fontos magyarországi baGrassalkovich-kastély stb.),
rokk épület megkülönböztetése.
templomok (pl. budapesti Szent
Barokk körmondatok és szöFöldrajz:
Anna-templom és Egyetemi
veg(részlet)ek értő olvasása.
Topográfiai tájékozódás.
templom, győri karmelita, nagyRetorikai fogások kiemelése Pázszombati jezsuita és egri minorita mány szövegeiből.
templom stb.), középületek –
Zrínyi Miklós látásmódjának megér- Történelem:
iskolák, kórházak, színházak stb. tése a Szigeti veszedelem alapján, a Szigetvár ostroma, az
– , paloták (pl. budai királyi palo- művészi, a politikai és a morális
ellenreformáció, a török
ta stb.) országszerte.
szempontok különválasztása.
hódoltság kora, Zrínyi
Magyar barokk szobrászat: proA barokk eposz jellegzetességeinek Miklós politikai és katovinciális, népi elemekkel (pl.
felismerése és önálló bemutatása.
nai szerepe, a RákócziDonner: Szent Márton és a kolMikes Kelemen és a bujdosók életszabadságharc.
dus, Nepomuki Szent Jánoshelyzetének megértése, néhány röszobrok, „csodatévő” Szűz Mávid mű elemzése megadott szemria- és Szentháromság-szobrok,
pontok szerint.
síremlékek stb.).
Festészet: nemzeti és vallási témák, valamint portrék (pl.
Mányoki Ádám képei).
Zene (pl. Esterházy Pál:
Harmonia caelestis).
Magyar barokk irodalom: szemelvények Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).
Retorika: Pázmány szövegeinek
szónokias felépítése, az érzelmekre hatás eszközei.
Látásmód: Zrínyi Miklós: Szigeti
veszedelem (részletek); a barokk
eposz (szerkezet; koncepció; embereszmény, a főhős mint Krisztus katonája; értékrend).
Rokokó próza: Mikes Kelemen:
Törökországi levelek (részletek).
Kuruc költészet (pl. Csínom Palkó, Őszi harmat után, Mit búsulsz, kenyeres stb.).
Provinciális barokk, Patrona Hungariae, Regnum Marianum,
ellenreformáció, hitvita, prédikáció, Zrínyiász, barokk eposz,
Kulcsfogalmak / fogalmak
atleta Christi, eposzi kellékek, fiktív levél, bujdosó, száműzetés, rokokó.
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A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

A szövegértés és a szövegalkotás képessége. Megadott szempontok szerinti
műelemzés (szöveg- és képelemzés), illetve a tanult művekről önálló esszé írása.
Információk megtalálása a vizsgált szövegekből.
Az olvasott szövegek tartalmának önálló összefoglalása, lényegkiemelés.
Vázlatkészítés, jegyzetelés – írott és hallott szövegekből egyaránt.
Megbízható helyesírási készség, szótár- és szabályzathasználat. A keresett szavak, kifejezések vagy szabályok megtalálása.
A magyar nyelv szerkezetének, felépítésének átlátása, a különféle nyelvtípusok
grammatikai különbségeinek tudatosítása.
A tárgyalt művészet- és irodalomtörténeti korok átlátása, az adott korok stílusjegyeinek felismerése, a hozzájuk kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések megértése, pontos használata.
A megtanult tartalmak kreatív alkalmazása akár egyéni munkában, akár párban
vagy csoportban.
Megbízható könyvtári és internetes tájékozódás, a házi dolgozat, a projekt és a
portfólió műfajainak alkalmazása az aktuális témákkal kapcsolatban.
Az egymásnak ellentmondó elméletek és vélemények közötti különbségtétel
képessége, esetenként saját álláspont kialakítása, logikus érvek gyűjtése emellett.
Áttekinthető, olvasható íráskép kialakítása, egyértelmű jelölésekkel.
Memoriterek szöveghű tolmácsolásának képessége.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a megfelelő hangnem, stílusréteg és nyelvváltozat megválasztásának képessége.

2.2.2.2.4 10. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A nyelv állandósága és változása

Órakeret
9 óra

A nyelv változó jelenség, szótárhasználat, szókincsünk változásai, jelentésváltozások.
A mai és a korábbi nyelvállapotok különbségeinek felismerése.
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának megfiTantárgyi fejgyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegekben, az idegen nyelvi halesztési célok
tások tudatosítása, az ezekkel kapcsolatos viták érvrendszerének megismerése,
állásfoglalás az idegen szavak használatával kapcsolatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A nyelv szinkrón és diakrón
Különbségtétel a nyelvállapot és a
Történelem:
vizsgálata.
nyelvfejlődés vizsgálata között.
Nyelvrokonság, magyar
A nyelv állandóságának és válto- Régi magyar szövegek értő olvasáőshaza, vándorlások
zásának megfigyelése különböző sa, az egyes korok nyelvállapotának, kora.
régi és mai szövegekben, a nyelvi nyelvszokásainak összehasonlítása.
változás bizonyítékainak értelA régies nyelvhasználat szerepének
mezése különböző korokból
értékelése a modern és kortárs szép- Informatika:
származó írott szövegeken és
irodalomban.
Tájékozódás könyvtárirodalmi példákon.
A különféle nyelvváltozatok felisban és interneten.
Nyelvhasználatunk néhány jelmerése, alkalmazása.
lemzőjének megfigyelése, megEtimológiai tájékozottság, a szóElőzetes tudás
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nevezése.
kincsbővülés alapfolyamatainak
Minden tantárgy:
Szókincsváltozás: régi és új szamegkülönböztetése, példákkal való
Tudományos szaknyelv,
vak, kifejezések gyűjtése, össze- alátámasztása.
zsargon.
hasonlítása.
Művészi archaizálás: pl. Weöres
Sándor: Psyché, Esterházy Péter
(Csokonai Lili): Tizenhét hatytyúk, Parti Nagy Lajos: Magyar
mesék c. művei stb. alapján
Nyelvváltozatok (normatív, csoportnyelv, rétegnyelv, köznyelv,
irodalmi nyelv, tájnyelv, szleng.
A szókincs változása: szavak
eltűnése, újak keletkezése, idegen
eredetű szavak, belső keletkezésű
szavak, jelentésváltozás stb.
Nyelvváltozat, nyelvi szinkrónia, diakrónia, archaizálás, normatív nyelvváltozat, köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelv, rétegnyelv, szleng, argó, zsargon, tájszó, nyelvjárás, idegen ereKulcsfogalmak / fogalmak
detű szavak, idegen szavak, jövevényszavak, belső keletkezésű
szavak, szóteremtés, szóalkotás, szóösszetétel, szóképzés, rövidülés, mozaikszó-alkotás, tükörfordítás, jelentésváltozás.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Színház- és drámatörténet – a klasszicista művészet, fókuszban a francia klasszicista színházzal

Órakeret
9 óra

Ókori görög és angol reneszánsz színház, drámatörténet, drámai műfajok, drámaszerkezetek, klasszikus és reneszánsz művészet, görög oszloprend,
tümpanon, metopé, fríz, diadalív, hármas egység, szabálykövetés, komikum és
Előzetes tudás
tragikum, lehetséges A fösvény vagy más Molière-mű ismerete, commedia
dell’arte, deus ex machina.
Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonyának megértetése.
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, szabályok), valamint a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggéseinek felismertetése.
Tantárgyi fejA komikum műfajformáló minőségének és változatainak megérttetése.
lesztési célok
Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése,
magatartásuk, konfliktusaik értékelése.
Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A klasszicizmus ideológiai alap- A klasszicista normatív esztétika
Ttörténelem:
jai – szabálykövetés az ókorból,
sajátosságainak felismerése.
Racionalista filozófia, a
görög és római minták, racionaA klasszicista stílusjegyek felismeNapkirály uralkodása.
lista filozófia.
rése különböző művészeti ágakban.
Klasszicista építészet (pl. Párizs: A legfontosabb művészek és művePantheon, Szentpétervár: kazanyi ik megkülönböztetése.
Informatika:
székesegyház, Washington: Capi- A tanult Molière-komédiában a sze- Könyvtári és internetes
tolium stb. ), klasszikus minták
replők jellemzése, a típusok felisme- tájékozódás.
szerint tervezett épületek, időnrése, a rezonőr megtalálása, a comként modern technológiával, (pl. media dell’artéhoz fűződő kapcsolat
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Sztaszov moszkvai diadalkapuja
vasból stb.)
Szobrászat: antik szépségeszmény (pl. Canova, Thorvaldsen
stb.).
Festészet: hőskultusz, tiszta formák, reneszánsz minták, harmónia (pl. David, Ingres, Goya stb.).
Zene: szonátaforma, arányosság,
szabályosság, szimmetria, szimfónia, vonósnégyes, kamarazene,
opera, oratórium (Haydn, Mozart,
Beethoven stb. művei alapján, pl.
Császár-vonósnégyes, Don Giovanni, Requiem, IX. szimfónia
stb.).
Irodalom: merev szabályok, észszerűség, áttekinthetőség, szenvedélymentesség, nyugodt fegyelmezettség, választékosság,
nagyfokú műgond, kedvelt műfajok: eposz, tragédia, komédia,
óda, epigramma, tanmese, szatíra,
episztola.
Klasszicista dráma (pl. Arisztotelész Poétikája, Boileau Költészettana alapján), hármas egység,
illendőség, racionalitás, mértéktartás, rezonőr, klasszicista színház (pl. Corneille, Racine stb.).
Egy Molière-komédia (pl. Tartuffe vagy A fösvény) részletes
elemzése, színházi – és/vagy filmes – megtekintése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

felismerése.
A deus ex machina szerepének átlátása.
A komikumtípusok (helyzet, jellem
és csel) megkülönböztetése, néhány
komikumelmélet (fölény, kontraszt,
szelep, felszabadító nevetés, hiba,
gépis ismétlődés stb.) megkülönböztetése.
Egy klasszicista típusú jelenet csoportos összeállítása, előadása.

Földrajz:
Topográfiai tájékozódás.
Matematika:
Szimmetria, axiómák,
Descartes, Pascal.
Természettudomány:
Descartes, Pascal.

Klasszicizmus, klasszika, empire, racionalizmus, bécsi klasszicizmus, szonáta, szimfónia, komédia, hármas egység, rezonőr,
commedia dell’arte, farce, Comédie-Française, komédia- és
komikumtípusok, felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás.

Világirodalom – a felvilágosodás

Órakeret
15 óra

Regény, klasszicizmus, Robinson és Gulliver történetének feldolgozásai.
Világnézetek, művészi felfogások ütköztetése, ezáltal az erkölcsi és esztétikai
ítélőképesség fejlesztése.
Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai
Tantárgyi fejirányzat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések
lesztési célok
megvilágítása.
Szemelvények, művek értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Az eszmetörténeti korszak, filozófi- Történelem:
ai irányzat és stílusirányzat kategóA felvilágosodás koráriáinak megkülönböztetése.
nak történelme és bölAz olvasott művek és szemelvények cselete; értekezések, az
értelmezés.
Enciklopédia készítése,
A választott szerzőkhöz, művekhez a felvilágosult abszolukapcsolódó fogalmak felismerése.
tizmus.
A francia Enciklopédia megbeszélt
részletei alapján szócikk írása felvilágosult szellemben.
A felvilágosodás eszméinek kiemelése az olvasott szövegekből.
Voltaire: Candide (szatirikus áb- Az egymásnak ellentmondó állásrázolás, tézisregény, kalandrepontok megértése, érvelés, állásfoggény, „Műveljük kertjeinket!”),
lalás valamelyik irányban.
Goethe: Faust (részletek alapján): Kötelező olvasmány: Candide; más
drámai a drámai költemény jelművekből (pl. Robinson Crusoe,
legzetességei, a romantika előzGulliver utazásai, Büszkeség és balményei, az emberi lét értelmének ítélet, Az ifjú Werther szenvedései
kérdése, a boldogság lehetősége – stb.) kiselőadás vagy házi dolgozat
vagy lehetetlensége.
készítése.
A szatirikus ábrázolásmód felismeA tárgyalt művek továbbélése:
rése és önálló alkalmazása, a drámai
modern Faust-témák, robinzoná- költemény műfaji jellegzetességeidok, utópiák és disztópiák (pl.
nek tudatosítása.
Szabó István: Mephisto, KarinRövid utópia vagy disztópia megthy: Utazás Faremidóba, Szathtervezése, megírása.
mári: Kazohinia, Verne: Kétévi
vakáció, Golding: A legyek ura
stb.).
Felvilágosodás, racionalizmus empirizmus, rokokó, klasszicizmus és szentimentalizmus, utaztató regény, kalandregény, tézisKulcsfogalmak / fogalmak
regény, szatíra, utópia, disztópia, Enciklopédia, példázat, robinzonád, értekezés, Eldorádó, Lilliput, Brobdingnag, Nyihahák.
A felvilágosodás filozófiai alapjai: racionalizmus és empirizmus;
stílusirányzatai: rokokó, klasszicizmus és szentimentalizmus.
Művek, szemelvények az angol,
francia és német irodalomból (pl.
a francia Enciklopédia szócikkeiből, valamint Defoe, Swift, Austen, Voltaire, Rousseau; Goethe,
Schiller különféle műfajú alkotásaiból stb.).

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

A magyarországi felvilágosodás – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel

Órakeret
17 óra

Felvilágosodás, rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus.
Csokonai néhány verse.
Nyelvújítás, nyelvművelés.
Anakreón és Horatius életművének néhány jellemzője.
Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a
nemzeti és az európai identitás erősítése, az egyén és közösség problémáinak
európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság, az anyanyelv és az
anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések megismerése, az ezzel
kapcsolatos dilemmák átgondolása.
A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések gondolatainak, Kazinczy tevékenységének, a magyar felvilágosodás időszakának,
irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése, a nyelvújítási moz-
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galom jelentőségének tudatosítása.
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése,
összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyarországi klasszicista műA rokokó, copf, klasszicista és szen- Történelem:
vészet: városépítészet, klasszicis- timentális motívumok megkülönbö- Mária Terézia és II. Jóta épületek antik és korabeli nyu- zetése a korszak művészetében.
zsef kora, jozefinizmus,
gati minták alapján (pl. Pollack
Párhuzamok és különbségek találása felvilágosult abszoluMihály: Nemzeti Múzeum, Wila felvilágosodás európai és hazai
tizmus, Martinovicsliam T. Clark: Lánchíd, Péchy
alkotásaiban.
összeesküvés.
Mihály: debreceni nagytemplom, A kor történelmi-politikai viszonyaHild József: egri és esztergomi
inak, valamint ezek művészetre
Székesegyház, stb.), szobrászat
gyakorolt hatásának megértése.
Művészettörténet:
(pl. Ferenczy István), festészet
A kapcsolódó művészettörténeti,
Klasszicizmus.
(pl. id. Markó Károly, Barabás
irodalmi és nyelvtörténeti fogalmak,
Miklós stb.).
tények megkülönböztetése.
A felvilágosodás korának irodal- A tanultak aktualizálása: az olvasott
ma: művelődési programok, alko- szövegek alapján állásfoglalás a
tói csoportok, irodalmi közponnyelvművelés mai létjogosultságátok, sajátos életutak.
nak kérdéséről.
Néhány mű megismerése és érMemoriterek megtanulása és előtelmezése (pl. Bessenyei György adása.
értekező prózája – pl. Magyarság Csokonai és Berzsenyi tanult verse–, Batsányi János: A franciaorinek értelmezése, önálló elemzése.
szági változásokra, Kármán József: Fanni hagyományai – részletek, Kazinczy Ferenc: a Tövisek és virágok egy-két epigrammája).
Kazinczy irodalomszervező és
nyelvművelő tevékenysége
Nyelvtörténet: a nyelvújítás, ortológusok és neológusok, kapcsolódó szövegek (pl. Mondolat,
Felelet a Mondolatra, Ortológus
és neológus nálunk és más nemzeteknél stb.).
Tudományos igényű nyelvrokonság-kutatás.
Csokonai Vitéz Mihály portréja;
életművének műfaji, formai és
stiláris sokszínűsége (pl. A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz, Az
estve, Tartózkodó kérelem, A
Magánossághoz stb.) alapján.
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében (pl. A közelítő
tél, A magyarokhoz I-II., Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem stb. alapján).
Csokonai és Berzsenyi hatása,
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továbbélése a későbbi magyar
költészetben.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Felvilágosodás, rokokó, klasszicizmus és szentimentalizmus,
idő- és értékszembesítés, levélregény, értekezés, röpirat, nyelvújítás, ortológus, neológus, Mondolat, piktúra és szentencia,
tanító óda, elégiko-óda, elégia, epigramma, ekhós vers, anakreóni dal, episztola, létösszegzés, antik strófaszerkezet, fentebb
stíl, népiesség, nyelvrokonság-kutatás.

Nyelvtörténet (rendszerezés)

Órakeret
12 óra

A nyelvrokonság kérdése, kutatása, nyelvtörténeti korok, nyelvemlékek, nyelvújítás.
A korábban tanult tartalmak rövid áttekintése, rendszerbe foglalása, az összefüggések megláttatása, a szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése.
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, történeti korszakaiTantárgyi fejról és helyéről a világ nyelvei között.
lesztési célok
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelvrokonítástól,
de nyitottság kialakítása az újabb tudományos kutatások irányában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A nyelvrokonság-kutatás állomá- A rendszerezett ismeretek közötti
Történelem:
sai, bizonyítékai, nyelvrokonaink. összefüggések meglátása.
Az egyes nyelvtörténeti
Nyelvtörténeti korszakok (előkorok történelmi háttere.
magyar kor, ősmagyar kor, ómagyar kor, középmagyar kor, újmagyar kor).
Matematika:
Nyelvemlékek, nyelvtörténeti
Rendszeralkotás.
jelentőségű kiadványok, nyelvújítás.
Nyelvtörténeti-nyelvtudományi
Informatika:
kézikönyvek (pl. A magyar nyelv
Rendszeralkotás, könyvtörténeti-etimológiai szótára –
tárfa.
TESZ) megismerése, használata.
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.
Nyelvrokonság, finnugor, nyelvtörténeti korszakok, nyelvemlékek, nyelvújítás, ortológus, neológus, TESZ, kódex, ősnyomKulcsfogalmak / fogalmak
tatvány.
Előzetes tudás

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

Világirodalom – az európai és amerikai romanÓrakeret
tika, az irodalom határterületei – a klasszikus
19 óra
detektívtörténet
Romantika, romantikus, krimi, látomás, szimbolika, fantasztikum, rémtörténetek, történelmi regény, párbaj, elvágyódás, misztikum.
Eszmény és valóság viszonyának értelmezése.
Eszmei és erkölcsi törekvések értékelése, a romantika jellegének, jelentőségének megértetése.
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Felkészítés a stílus és hangnem összetettségének befogadására, a látomásosság,
a fantasztikum értékelése.
A krimik és általában a szórakoztató irodalom értő olvasása, a műfaji jellegzetességek felismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A romantika filozófiai alapjai (pl. A romantika stílusjegyeinek felisTörténelem:
Fichte, Schelling stb. gondolatai
merése különböző művészeti ágakA 19. század egyetemes
alapján).
ban, más stílusirányzatokkal (pl.
történelme, filozófiai
Építészet: historizmus,
klasszicizmus, realizmus stb.) való
háttere.
neostílusok, eklektika (pl. londo- keveredésüknek meglátása.
ni Parlament, neuschwansteini
A legfontosabb művészek és művekastély, brightoni királyi nyaraló, ik megkülönböztetése.
Informatika:
budapesti Vigadó, Országház,
A romantikus művek elemző bemu- könyvtári és internetes
Operaház, Lánchíd stb.), a matatása, az ellentmondások feltárása, tájékozódás.
gyar építészet, városrendezés
a jelképek megértése, az érzelmi,
hírességei (pl. Széchenyi István,
ideológiai háttér értelmezése.
Pollack Mihály, Hild József,
Egy romantikus regény több szem- Földrajz:
Feiszl Frigyes, Ybl Miklós,
pontú elemzésének önálló elkészíté- Topográfiai tájékozódás.
Steindl Imre stb.).
se, az epikus művek szereplőinek
Festészet: történelmi témák,
jellemzése.
misztikum, erős érzelmek, halál,
Az irodalmi liberalizmus szerepének Természettudomány:
víziószerűség, szabálytalanság
felismerése, különbségtétel a roCouleur locale, a helyi
(pl.Goya, Géricault, Delacroix,
mantika helyi változatai között, az
(természeti, városi) körCaspar David Friedrich,
egyéni megoldások kiemelése.
nyezet megismertetése.
Constable, W. Turner, Barabás
Az új fogalmak értő alkalmazása, a
Miklós, Lotz Károly, Madarász
megismert új műfajok felismerése,
Viktor, Benczúr Gyula, Székely
jellemzése.
Bertalan, Zichy Mihály stb.).
A romantika jellemzőinek önálló
Szobrászat: színpadiasság, páfelismerése az órákon nem elemzett
tosz, erő, szenvedély, hősi eralkotásokon is.
kölcs, emlékműszobrászat, Rude, A klasszikus detektívtörténetek szaCarpeaux, Izsó Miklós, Stróbl
bályainak megértése, ezek megtaláAlajos stb.).
lása a vizsgált szövegekben, az ereZene: nemzeti jellegű táncmuzsi- deti műfaj és a későbbi műfaji válka (polka, mazurka, keringő stb.), tozatok (pl. akciófilm, horror,
túlfűtött érzelmek ábrázolása,
shocker stb.) megkülönböztetése, a
szenvedély, opera, prelűd, nokszórakoztató irodalom céljának,
türn, impromptu, dal, ballada,
rendeltetésének megértése, a műszimfonikus költemény (pl. Mah- vekben rejlő esetleges szépirodalmi
ler, Smetana, Offenbach, Csajértékek megtalálása.
kovszkij, Verdi, Schumann,
Schubert, Chopin, Liszt, Paganini, Wagner, Brahms, Mendelssohn, Strauss, Erkel stb.).
Irodalom: lelkesedés vagy világfájdalom, felfokozott érzések,
szenvedély, elvágyódás (térben,
időben), kontrasztosság, nemzeti
jelleg, fordulatos cselekmény,
egzotikum, misztikum, a múlt
dicsőítése, szabadságvágy, személyesség, egyéniségkultusz,
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töredékesség, műfajkeveredés, új
műfajok létrejötte stb.
Novalis: Himnuszok az éjszakához, a halálon túli szerelem eszménye, vallásos és szerelmi áhítat
keveredése, halálvágy.
Hoffmann: Az arany virágcserép,
reális és fantasztikus világ, ironikus-szatirikus ábrázolásmód.
Puskin: Anyegin, verses regény,
realizmus és romantika keveredése, líraiság, személyesség.
Ajánlott olvasmányok rövid ismertetése (pl. Brontë: Üvöltő
szelek, Hugo: A párizsi NotreDame, M. Shelley: Frankenstein,
Scott: Ivanhoe, Lermontov: Korunk hőse stb.).
Egyéb példák az európai romantikus költészetből (pl. Wordsworth: Táncoló tűzliliomok,
Coleridge: Kubla kán, Keats: Óda
egy görög vázához, Hugo: Az éj,
az éj, az éj, Shelley: Óda a nyugati szélhez, Heine: A dal szárnyára veszlek, Poe: A holló, Byron versei stb.).
Poe: novellák (misztikum, borzalom, félelem), kisregény: A
Morgue utcai kettős gyilkosság.
Kitekintés: az irodalom határterületei: a klasszikus detektívtörténet
(esetleg: a rémregény); a detektívtörténet és a mese összehasonlítása, a detektívtörténet mint
modern lovagregény, a krimi
modern könyves és filmes műfajai stb.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési

Individualizmus, szubjektivizmus, romantika, idealizmus, historizmus, eklektika, nacionalizmus, liberalizmus, couleur
locale, szabálytalanság, elvágyódás (nemzeti múltba, Keletre,
mesékbe stb.), kontrasztosság, fekete-fehér jellemek, felesleges
ember, túlfűtött érzelmek, szenvedélyesség, spleen, dandy, halálkultusz, éjszaka, rémtörténet, borzongás, detektívtörténet,
szerelem, történelmi regény, vízió, áhítat, fantasztikum, misztikum, opera, prelűd, noktürn, impromptu, dal, ballada, szimfonikus költemény.

A szöveg
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cél

Szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és
típusú szövegeken.
Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete.
Előzetes tudás
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása.
Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.
Szövegalkotás, fogalmazások írása.
A következő fogalmak: szöveg, nyelvi szintek, írásbeliség, szóbeliség, szövegtagolás, bekezdés, kulcsszó, írásjelek, mondat.
A nyelv legnagyobb egységének megértetése.
Tudatosabb nyelvhasználat kialakítása, magabiztos szövegértés és szövegalkoTantárgyi fejtás elérése.
lesztési célok
A szövegelemző képességek fejlesztése: lényegkiemelés, alapvető műfajok
megismerése, önálló használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A mondat fölötti nyelvi szintek:
A szöveg logikus tagolásának kéMatematika:
mondattömb, textéma, textus.
pessége, pl. bekezdésekre osztás,
Szöveges feladatok.
A szöveg meghatározása, a szöszerkezet arányai stb.
veg szerkezete: rész, fejezet, beLényegkiemelés.
kezdés stb.
Találó címadás, a címek értelmezé- Történelem:
A szövegértelem összetevői:
se, az irányított szövegalkotás kéForráselemzés.
pragmatikai, jelentésbeli és
pessége, az olvasott szövegek ponnyelvtani szintje.
tos megértése.
A szövegek címének szerepe és
A hétköznapi életben fontos gyakor- Természettudomány:
fajtái.
lati szövegművek alapvetően fontos Szaktudományos és isSzerkezeti arányosság (bevezetés, műfajainak megkülönböztetése,
meretterjesztő szövegek.
tárgyalás, befejezés).
megalkotásukra való felkészültség
Szövegösszetartó erő, szövegkör- (pl. önéletrajz, motivációs levél,
nyezet, téma-réma, szöveghangkérvény, adásvételi szerződés, elisIdegen nyelv:
súly.
mervény stb.).
Az idegen nyelvi szöSzövegértési gyakorlatok.
Különbségtétel a szövegtípusok
veg/ek kultúrafüggő
Szövegalkotási gyakorlatok: a
között.
felépítése.
cím, téma, ill. megadott műfaj
A hangsúlyozás és a központozás
alapján, meghatározott terjedekövetkezetes és egyértelmű alkallemben.
mazása.
A szóbeliség és az írásbeliség
hatása a szövegformálásra, a szóbeli és írott szövegek szerepe,
minősége, eltérő jegyei.
Szövegköziség, az internetes
szövegek jellemzői, az internetes
adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdései.
Szövegfajták, a legjellegzetesebb
szövegtípusok: a beszélt nyelvi
társalgási és az írott monologikus
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szövegek.
A szövegfonetikai eszközök és az
írásjegyek szövegértelmező szerepe.
Gyakorlati szövegművek.
a különböző forrásból származó
információk megadott szempontok szerint való összehasonlítása,
megvitatása, kritikai következtetés levonása.
Szépirodalom, intertextualitás.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Szöveg (textus), textéma, mondattömb, bekezdés, rész, fejezet,
bevezetés, tárgyalás, befejezés, kulcsszó, tételmondat, téma,
réma, szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet,
beszédtempó), szövegértés, szövegalkotás, gyakorlati szövegmű, spontán szöveg, kontextus, intertextus, mikro- és
makroszerkezet, lineáris és globális kohézió, monologikus és
dialogikus szövegtípus, magánjellegű és nyilvános szöveg, leíró, elbeszélő és elemző-meggyőző szövegek, szövegtopik,
szövegfókusz, szövegpragmatika.

Színház- és drámatörténet – Katona József:
Bánk bán

Órakeret
7 óra

Klasszicizmus és romantika, tragédia, drámai szerkezet, a tragikus hős összeomlása, nemzeti múlt, Shakespeare: Hamlet.
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése.
A „nemzeti dráma” mint közös ismeret.
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése.
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika,
Tantárgyi fejdrámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”).
lesztési célok
Érvelő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése.
Egy színházi előadás megtekintése, értelmezése; a mű aktualitásának, érvényességének megvitatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar reformkori műveltség, A magyar reformkori műveltség és
Történelem:
szellemi élet; irodalmi kiadvány- romantikus színjátszás helyzetének
II. András uralkodása.
ok, folyóiratok (pl. Erdélyi Mútudatosítása, a Bánk bán korabeli
zeum stb.).
szerepének, fogadtatásának megérA reformkori színjátszás helyzete tése.
Mozgóképkultúra és
(színtársulatok, színházak, vánA Bánk bán c. tragédia szövegének
médiaismeret:
dorszínészet, kritika, pl. Nemzeti (házi olvasmány) elemzése minél
Film és szöveg kapcsoJátékszíni Tudósítás, Honműtöbb szempontból (pl. szerkezet,
lata.
vész, Athenaeum stb.).
jellemek, nyelvezet, erkölcsi kérdéNemzeti témájú színdarabok em- sek, aktualitása stb.), szövegrészlelítése (pl. Kisfaludy Károly: A
tek megtanulása (memoriter), néInformatika:
tatárok Magyarországon stb.).
hány (egymásnak akár ellentmondó) A reformkori folyóiratKatona József: Bánk bán – sok
értelmezés megkülönböztetése.
ok, színtársulatok, színszempontú műértelmezés. Pl.:
Egy színházi előadás vagy filmes
házak felkutatása a
Magánéleti és közéleti konfliktus, feldolgozás megtekintése, a színészi könyvtárban vagy az
Előzetes tudás
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alapkérdések.
A szereplők jellemzése.
Kapcsolataik, viszonyrendszerük.
Bánk összeomlása.
A címszereplő megítélésének
változatai.
A tragikum forrásai.
Tiborc panasza.
Melinda felelősségének kérdése,
tetteinek megítélése (kapcsolata
Bánkkal és Ottóval).
Gertrudis bűnei.
„Ki mit tud?” (Miről tudnak és
miről nem az egyes szereplők?
Egyértelmű helyzetek és félreértések, ezek szerepe).
Személyes bosszú vagy igazságszolgáltatás (Bánk gyilkos vagy
nemzeti hős?).
Kinek tartozunk hűséggel? – a
hazaszeretet együtt jár-e az uralkodó iránti feltétlen hűséggel?
Az ellenállás joga és erkölcsi
megítélése.
Felépítés, szerkezeti megoldások.
A történelmi hűség kérdése.
A szöveg eredetiségének kérdése.
Párhuzamok a Hamlettel.
Keletkezés- és befogadástörténet,
a dráma korabeli politikai aktualitása.
A mű hatása – feldolgozásai más
művészeti ágakban (pl. Erkel
Ferenc operája, Csók István:
Bánk Melinda ravatalánál stb.).
Színházi, filmes feldolgozások.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

játék és rendezés megítélése, az
előadás összehasonlítása az eredeti
színdarabbal.
Egy szóbeli érettségi témakör kidolgozása, illetve az abban szereplő
tartalmak önálló kifejtése.

interneten.

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv, klasszicizmus, romantika, „tündéri láncok”, drámai konfliktus, vándormotívum, teljességeszmény,
középpontos dráma, tragikum, drámai szerkezet.

Magyar irodalom a 19. század első felében –
portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály

Órakeret
18 óra

Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról, Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt; Vörösmarty Mihály: Szózat.
Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra.
A nemzeti romantika sorskérdéseinek elemzése, az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése.
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A reformkor – nemzeti romantika – népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének megértetése.
Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése,
jelentőségük megértetése.
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási, az önálló verselemzési képesség
fejlesztése.
Az összehasonlító verselemzés módszereinek megtanítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kölcsey Ferenc alkotói portréja;
A magyar nemzeti romantika főbb
Földrajz:
közéleti szerep, egyéni és közös- kérdéseinek tudatosítása.
Az alkotókhoz kapcsoségi sors.
Kölcsey és Vörösmarty életrajzának lódó topológia.
Néhány lírai alkotásának (pl.
és pályaképének bemutatása.
Himnusz, Vanitatum vanitas,
Néhány lírai alkotásuk részletes
Zrínyi dala, Zrínyi második éne- elemzése.
Történelem:
ke, Huszt stb.) részletes elemzéA Himnusz és a Szózat összehason- A reformkor történelme,
se.
lító elemzése, az összehasonlító
az országgyűlés műköÉrtekező prózája (pl. Nemzeti
verselemzés általános szempontjaidése a 19. században.
hagyományok és/vagy a
nak tudatosítása.
Parainesis részlete alapján).
Memoriterek megtanulása és előVörösmarty Mihály portréja; roadása.
mantikus világlátás, tematika és
Egy-egy szóbeli érettségi témakör
képalkotás lírában és drámában.
(portrék) kidolgozása, illetve az
Néhány lírai alkotásának (pl.
abban szereplő tartalmak önálló
Szózat, Előszó, A Guttembergkifejtése.
albumba, Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, A vén cigány, Ábránd, A merengőhöz
stb.) részletes elemzése.
A Csongor és Tünde értelmezése
(pl. alapkérdések, értékszerkezet,
motívumok, műfaji sajátosságok:
mesejáték / drámai költemény, a
szereplők csoportjai, filozófiai
kérdések, párhozamok a Fausttal,
a népmesék hatása, a befejezés
megítélése, a mű korabeli fogadtatása és utóélete, színházi feldolgozásai stb.).
Zene és szöveg kapcsolata: Erkel
Ferenc: Himnusz, Egressy Béni:
Szózat.
Szövegek egymásra hatásának
vizsgálata, különböző korok
egymásra épülő szövegeinek öszszehasonlítása (intertextualitás,
pl. Ószövetség, Prédikátor könyve – Reviczky Gyula: Magamról
– Kölcsey Ferenc: Vanitatum
vanitas – Orbán Ottó: Vanitatum
vanitas stb.).
Rapszódia, óda, epigramma, dal, himnusz, szózat, önmegszólító
Kulcsfogalmak / fogalmak
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vers, Magyar Tudós Társaság, országos rendek, szerepvers,
prédikátor, keretes vers, retorikus érvelés, nemzethalál víziója,
herderi jóslat, romantikus képalkotás, látomásosság, parainesis,
intertextualitás, összehasonlító verselemzés, idő- és értékszembesítés, belső vita, filozófiai mesedráma, drámai költemény,
allegorikus szereplők, világszintek, művelődéskritika.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Látásmód – Jókai Mór

Órakeret
6 óra

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és
humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság,
A kőszívű ember fiai vagy más Jókai-regény.
A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi problémakörök felismerése.
Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita
a korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a küTantárgyi fejlönbség megértetése.
lesztési célok
A befogadói horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus
ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji változatai.
Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre, a
történetmondás képességének fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jókai alkotásainak jellemzői,
A romantikus regény fogalmának és Történelem:
műfaji változatok az életművéjellegzetességeinek megkülönbözte- A 19. századi magyar
ben.
tése.
történelem.
Regényírói művészetének sajáJókai Mór irodalomtörténeti szeretosságai a romantikus prózaepika pének, életrajzának és pályaképének
jegyében.
tudatosítása.
Mozgóképkultúra és
Jókai Mór egyik regényének (pl. A romantikus stílusjegyek felismemédiaismeret:
Az arany ember, Egy magyar
rése az adott regényben.
Jókai-művek filmes felnábob, És mégis mozog a föld
A tárgyalt regény értelmezése, illet- dolgozásai.
vagy Az új földesúr stb.) elemző ve több szempontú elemzése (pl.
értelmezése sok szempontú meg- szerkezet, jellemek, elbeszélői néközelítéssel, Pl. a romantika meg- zőpont stb.).
Földrajz:
jelenési formái; műfaji változat;
Egy szóbeli érettségi témakör (láA regény/ek topológiája.
szerkezet, jellemábrázolás,
tásmód) kidolgozása, illetve az abelbeszéléstechnika, nézőpont,
ban szereplő tartalmak önálló kifejközlésformák; hangnemi és moti- tése.
vikus összetettség, leíró részek,
önéletrajzi és/vagy aktuálpolitikai
vonatkozások stb.
Az adott mű konkrét problémafelvetései, irodalmi előzményei,
befogadás-története és utóélete,
helye az életműben stb.
Regény, epizód, leírás, anekdota.
Kulcsfogalmak / fogalmak
Előzetes tudás

Tematikai egy-

Életmű – Petőfi Sándor
91

Órakeret
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ség / Fejlesztési
cél

14 óra

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép,
episztola, felező tizenkettes versforma, ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről (
Előzetes tudás
pl. Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és
más lírai alkotások).
A lírai beszédmód változatainak értelmezése, Petőfi jellemző témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző
hangnemeinek befogadása, az életmű sokszínűségének felismertetése.
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Tantárgyi fejFelkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi műveiről szóló vélesztési célok
lemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.
Petőfi életművének történelmi korszakonként más és más ideologikus-kultikus
megközelítését elválasztani műveinek szövegszerű elemzésétől.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Petőfi Sándor életműve, pályaPetőfi életrajzának és pályaképének Földrajz:
szakaszok (életérzések, költői
bemutatása, sokszínűségének, elPetőfi életútjának topomagatartás) és jellemző alkotálentmondásosságának átlátása.
lógiája.
sok.
A Petőfiről szóló vélemények, kritiA népi szemléletmód hatása; rokák közül néhány megkülönböztetémantika és népiesség.
se, a köztük lévő ellentmondások
Történelem:
Témák: pl. szerelem, táj, ars poe- meglátása, értelmezése, esetleg saját Az 1848-49-es forradatica, forradalom és szabadságharc álláspont kialakítása.
lom és szabadságharc.
stb.
Petőfi korszakainak és legjellegzeteVersciklusok, lírai műfajok és
sebb témáinak elkülönítése.
líratípusok (pl. dalok, helyzetdal- Néhány versének sokszínű, több
Informatika:
ok, ódák, elégiák, rapszódiák;
szempontú elemzése.
Petőfi-emlékhelyek feltájlíra, forradalmi látomásvers) és Petőfi egyik jellegzetes témájának
kutatása az internet seversformák változatossága.
(pl. hitvesi költészet, tájköltészet,
gítségével.
Néhány versének (pl. A természet forradalmi költészet stb.) bemutatávadvirága, A puszta, télen, Dala- sa szabadon választott versek alapim, A XIX. század költői, Egy
ján.
gondolat bánt engemet, Minek
Elbeszélő költeményei közül legnevezzelek?, Európa csendes,
alább egynek elemző bemutatására.
újra csendes…, Szeptember véMemoriterek megtanulása és előgén stb.) részletes, sok szempon- adása.
tú elemzése.
Egy szóbeli érettségi témakör (életVerses epikája néhány műve (pl. mű) kidolgozása, illetve az abban
A helység kalapácsa, János vitéz, szereplő tartalmak önálló kifejtése.
Az apostol stb.) alapján.
Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra,
látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep,
Kulcsfogalmak / fogalmak
váteszköltő, elbeszélő költemény.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

A magabiztos szövegértés és pontos szövegalkotás képessége. Önálló műelemzés (szöveg- és képelemzés); a tanult művek alapján először látott vagy olvasott
művekről is önálló esszé írása. A szó szerinti jelentésen túli üzenetek értelmezése, a jelképek megértése.
Információk gyors megtalálása a szövegekből.
Az olvasott szövegek tartalmának önálló és pontos összefoglalása, lényegkiemelés.
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Önálló vázlatkészítés, jegyzetelés, írott és hallott szövegekből egyaránt.
Pontos definíciók és lényegre törő kérdések, problémák megfogalmazásának
képessége.
Magabiztos helyesírási készség, szótár- és szabályzathasználat. A keresett szavak, kifejezések vagy szabályok gyors megtalálása.
A magyar nyelv szerkezetének, felépítésének átlátása, a különféle nyelvtípusok
grammatikai különbségeinek tudatosítása.
A magyar nyelv történetének átlátása, az egyes nyelvtörténeti korok lényegre
törő bemutatásának képessége.
A tárgyalt művészet- és irodalomtörténeti korok átlátása, az adott korok stílusjegyeinek felismerése, a hozzájuk kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések megértése, pontos használata.
A megtanult tartalmak kreatív alkalmazása akár egyéni munkában, akár párban
vagy csoportban.
Magabiztos könyvtári és internetes tájékozódás, a házi dolgozat, a projekt és a
portfólió műfajainak alkalmazása az aktuális témákkal kapcsolatban.
Az egymásnak ellentmondó elméletek és vélemények közötti különbségtétel
képessége, esetenként saját álláspont kialakítása, logikus érvelés emellett.
Önálló vélemény megfogalmazásának képessége a tanult művekkel, illetve az
ezekben szereplő erkölcsi értékekkel kapcsolatban. Az epikus művek szereplőinek árnyalt jellemzése.
Áttekinthető, olvasható íráskép, egyértelmű jelölésekkel.
Memoriterek szöveghű és kifejező előadásának képessége, a szöveg értelmét
tükröző hangsúlyozás.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a megfelelő hangnem, stílusréteg és nyelvváltozat megválasztásának képessége.
Az idézés szabályainak és etikai normáinak alkalmazása.
Az egyes műfajok jellemzőinek felismerése, szövegalkotás képessége a megjelölt műfajokban, azok szabályainak betartása mellett.
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2.2.2.3 11-12. évfolyam alapképzés
A 11-12. évfolyamon a művészetismeret-kommunikáció alapképzés a NAT fejlesztési céljaiból és
közműveltségi tartalmaiból kiindulva heti 4 órában a középszintű érettségi követelményeire készít
fel.

2.2.2.3.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Arany János, az útmutató
(Életmű)

Órakeret
13 óra

A bűn és bűnhődés problematikája – az ókortól a 19. századig.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, ballada, óda, elégia,
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes.
Előzetes tudás
Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. A walesi bárdok,
Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek is).
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok
megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet növelése.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; néhány jellegzetes alkotásának
összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének,
Tantárgyi fejköltészete jellegének megismertetése.
lesztési célok
Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása.
Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására,
a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Arany János pályaképe. PályaAz életmű főbb alkotói korszakaiInformatika:
szakaszok (költői magatartások)
nak; költészete sajátosságainak isKönyvtári és internetes
és jellemző alkotások.
merete.
tájékozódás.
Az időben eltévedt hős: A Toldi
Petőfi és a népies stílustendencia
estéje értelmezése.
továbbélésének felismerése.
A ballada műfaji sajátosságai;
A lírikus és epikus költőszerep
Művészettörténet:
lehetséges kategorizálások, tema- szembeállítása, változó megítélése.
A 19. század magyar
tikus és szerkesztésmódbeli küA Toldi és a Toldi estéje néhány
festészete, Zichy Mihály
lönbségek a két balladakorszak
szempontú összevetése.
illusztrációi.
alkotásaiban (két-három ballada, Tények és értékek. A cselekedet
pl. Ágnes asszony, Szondi két
erkölcsi megítélése. A bűn, bünteapródja, Tengeri-hántás stb.)
tés, bűnhődés, felelősségtudat foTörténelem:
Jellemző lírai tematika (pl. ars
galmainak elkülönítése, értékelése.
Az Arany-balladák törpoeticák), hangnemek, műfajok
A historizmus legfontosabb jellem- ténelmi háttere.
(pl. elégiko-óda, elégia) és szerzőinek ismerete.
kesztésmód, verstípusok (pl. idő- Egy-egy lírai/képzőművészeti alkoés értékszembesítés, létösszegtás önálló értelmezése; az Aranyra
zés) a nagykőrösi és a kései köljellemző lírai témák, műfajok, poétészetben (Letészem a lantot,
tikai megoldások, versformák, versEpilogus és legalább még kéttípusok ismerete.
három lírai alkotás pl. Ősszel,
Memoriterek tolmácsolása (teljes
Kertben, A tölgyek alatt).
művek, valamint epikai alkotások
Historizmus a magyar festészetrészletei).
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ben (pl. Barabás Miklós, Szinyei
Merse Pál, Munkácsy Mihály
alkotásai). A Magyar Nemzeti
Galéria „Magyar történelmi festészet” című állandó kiállításának
megismerése kutatólap segítségével. Budapesti séta - a múlt
századi épületek, épületegyüttesek felkutatása, megismerése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Arany életművének bemutatása:
(legalább öt-hat lírai alkotás, kéthárom ballada és a Toldi és a Toldi
estéje alapján); a műveiről szóló
vélemények, elemzések értelmezése, kritikus befogadása; egy-egy
szóbeli témakörben kijelölt feladat
kifejtése.
Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, elégico-óda
ütemhangsúlyos és időmértékes formák és együtthatásuk (pl.
felező tizenkettes/alexandrinus stb.), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés).

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

„Emberiség-költemény” magyar módra
Órakeret
Madách Imre: Az ember tragédiája
9 óra
(Színház– és drámatörténet)
A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk helyzete
a 19. század első felében.
Alapvető drámai műfajok és formák.
Előzetes tudás
A romantika műfaji kevertsége.
Goethe: Faust, Vörösmarty: Csongor és Tünde
Az emberi létezés alapkérdéseinek felvetése. Transzcendens és materiális létezés konfliktusa.
Tantárgyi fejKözelebb jutás a mű megértéséhez többféle módszerrel: filozófiai, bölcseleti
lesztési célok
tartalmak, sajátos drámai hősök; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a
drámai költemény mibenléte stb. Műértelmezés többféle megközelítésből.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Madách Imre: Az ember tragéNéhány – akár egymásnak ellentInformatika:
diája – sok szempontú műértelmondó – műértelmezés megismeré- Tájékozódás a Tragédia
mezés.
se, kritikus befogadása.
hazai és nemzetközi
Műfajiság és következményei a
Szövegismeret (házi olvasmány).
színházi előadásairól,
szerkezetre és hősökre.
Memoriter: részlet(ek) a műből,
fordításairól.
Történelemszemlélet, bölcseleti
szállóigévé vált sorok.
háttér (szabadelvűség és pozitiA mű önálló értelmezése, egy szóvizmus, utópikus szocialisták
beli érettségi témakör anyagának
Történelem:
→ellenutópia).
összeállítása, és az abban megjelölt Filozófiai irányzatok a
Tér- és időszerkezet (keret- és
feladat kifejtése.
19. században (pl. pozitörténeti színek/álomszínek, álom
tivizmus, Comte, Taine).
az álomban)
A tragédiában megjeleSzereplők és céljaik, ellentétes
nített történelmi korérdekek
szakok.
Természettudomány:
Kopernikusz: a heliocentrikus világkép megalkotása.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Dráma:
Dramatikus játékok.
Drámai költemény, lírai dráma, világdráma, emberiségköltemény, kétszintes dráma, bölcseleti elvek, falanszter, ellenutópia, pozitivizmus.

Az előmodernség jegyében
Tematikai egy– magyar irodalom a 19. sz. második felében –
Órakeret
ség / Fejlesztési
Vajda János, Mikszáth Kálmán (portré)
15 óra
cél
századvégi novellisták.
Retorika
Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája.
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei. Egy Jókai-regény.
Előzetes tudás
Érvelő szövegek értelmezése és alkotása.
Jelentéstani ismeretek.
Kulturált véleménynyilvánítás.
Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő,
szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbeszélői
állásfoglalás meg(nem)jelenése az elbeszélő művekben.
Régióhoz kötődés és egyetemes emberi kérdések felvetése összefüggésének,
egymást nem kizáró voltának bemutatása.
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a líra
alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a novelTantárgyi fejlaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy relesztési célok
gény sok szempontú megközelítése. A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben.
A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése/felelevenítése, ezek alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban.
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése.
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi,
gondolkodási képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A 19. század második felének
A 19. sz. második fele magyar iroTörténelem:
magyar irodalmából néhány szer- dalmi sajátosságainak és a korszak
Filozófia – a létre vonatző és mű(részlet) ismerete.
néhány jellemző tendenciájának (pl. kozó kérdések, etika,
Vajda János alkotói helyzete,
Petőfi és a népiesség hatásai) isme- erkölcsfilozófia.
költészetének jellemzői (legrete.
alább. egy műve, pl. Húsz év
Vajda és az Ady fellépése előtti
múlva, A vaáli erdőben, Az üstö- költők (pl. Reviczky, Komjáthy)
Földrajz:
kös).
szerepének, hatásának ismerete.
A földrajzi tér regionális
A századvég és századelő
A századvég novellisztikájának né- szerveződése, a Miknovellisztikája (műelemzési lehe- hány darabját értelmezve a novella- száth-regény/ek topolótőségek, pl. Gozsdu Elek, Petelei elemzési készség elsajátítágiája.
István, Tömörkény István, Bródy sa/továbbfejlesztése.
Sándor, Cholnoky Viktor, AmbMikszáth elhelyezése a magyar rerus Zoltán műveiből).
gény- és novellairodalom történeté- Praktikus tanulás:
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Mikszáth alkotásainak jellemzői,
témák, motívumok és műfaji változatok az életművében.
Írásművészetének sajátosságai,
stílusszintézise.
A Tót atyafiak és A jó palócok
novelláinak világa (legalább két
mű elemzése).
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, Új Zrínyiász, A
Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat;
szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás).
A lelkiismeret szabadsága és a
személy erkölcsi felelőssége.
Szándék és következmény.
Mikszáth parlamenti tevékenységének, és az Új Zrínyiász néhány
részletének segítségével a retorikai alapműveltség megerősítése,
kibővítése.
A szónok tulajdonságai, feladatai,
a szónoki beszéd kommunikációs
funkciói.
A beszéd felépítése, a beszéd
megszerkesztésének menete az
anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. Az érvelési hibák. A
cáfolat módszerei.
A kiselőadás és a vizsgafelelet
felépítése.
A hatásos előadásmód eszközei.
Az előadás szemléltetésének
módjai: bemutatás, prezentáció
stb.

Kulcsfogalmak / fogalmak

ben, egy regényének sok szempontú
megközelítése, adott szempontú,
önálló novellaértelmezés.
Műismeret: Vajda János legalább
egy műve; Mikszáth egy regénye
(házi olvasmány) és két novellája.
A tanult/olvasott művek (önálló)
értelmezése; egy szóbeli érettségi
témakör anyagának összeállítása és
az abban megjelölt feladat kifejtése.
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
Az alapvető retorikai alapfogalmak
jelentésének ismerete mai értelemben; a retorika és a kommunikációs
tényezők kapcsolata, a retorika
kommunikációbeli szerepe. A szónok legfontosabb tulajdonságainak,
a beszédfajták ismerete.
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközeinek) és nem
nyelvi kifejezésbeli eszközeinek
ismerete és használata a különféle
szövegműfajokban, az audiovizuális
és multimédiás közlés különböző
formáiban.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás
gyakorlása különböző helyzetekben.
Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.

retorikai alapok.
Történelem:
Antik szónokok, neves
magyar szónoklatok (pl.
Kölcsey, Kossuth, Deák).
Közéleti megnyilatkozások retorikája.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A meggyőzés, befolyásolás, a hatás eszközei.
Dráma:
A színpadi beszéd retorikai elemei.
Matematika:
Bizonyítás, érvelés, cáfolat.

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság, nézőpontváltások,
Don Quijote-izmus, időben eltévedt hősök, novellafüzér,
dzsentri-tematika, szabad függő beszéd.
Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó,
törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita,
ajánlás).
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat
megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés
(összefoglalás, kitekintés).
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. Érvelés, indukció, deduk97
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ció.

Klasszikus modernség:
az európai epika a romantika után
Órakeret
(a 19. sz. második fele)
19 óra
(Világirodalom.)
Romantika, műfajkeverés, fejlődési regény, történelmi regény, hőstípusok, feElőzetes tudás
lesleges hősök, hivatalnokfigurák.
Eszmény és valóság, látszat és valóság viszonyának értelmezése.
A környezet, származás és a nevelődés hatása a hősök karakterére. Különböző
életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések megismerése, értékelése.
A művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi ítélőképesség fejlesztése.
A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és értéTantárgyi fejkelése.
lesztési célok
A romantika és a kritikus, realista szemlélet együtthatásának, folytonosságának
felismertetése, a realista stílusirányzat jellemzőinek értelmezése.
Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.
Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek: házi
olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló/házi dolgozat készítése
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A realista és naturalista epika
Eligazodás a 19 századi prózapoéti- Történelem:
jellemzői (esztétikai elvek, tema- ka és (kisebb alapossággal) a zene
Kitekintés a 19. század
tika, látásmód, stílus- és formaje- világában. Szabadság és korlátozott- nagy gondolkodóira (pl.
gyek) a 19. század közepétől; a
ság – elszámolási képesség a morá- Spencer).
prózaepika újításai (nézőpontok, lis korlátok átlépésének következsíkváltások, időszerkezet, polifó- ményeivel.
nia; új műfaji változatok) a kisHázi dolgozat / beszámoló / könyvés nagyepikában.
ajánló készítése egyéni olvasmányKarriertípusok, életpályák, hivaélmény alapján a korszak műveiből.
talnokok, értelmiségiek: művek,
Műismeret: néhány mű/részlet pl.
szemelvények az angol/amerikai, Emily Brontë, Dickens, Stendhal,
francia, német és orosz irodalom- Balzac, Flaubert, Zola, Gogol, Lev
ból (pl. Emily Brontë, Dickens,
Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov
Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, alkotásaiból.
Gogol, Lev Tolsztoj, DosztoEgy választott/kijelölt epikai alkotás
jevszkij, Csehov alkotásaiból.
(házi olvasmány) elemző bemutatáAz aktuálisan tanított szerzőkhöz, sa a közös értelmezés után.
művekhez kapcsolódó fogalmi
Egy lehetséges szóbeli témakörben
ismeretek.
kijelölt feladat kifejtése.
A programzene és az opera műfaji határainak kitágítása – Debussy
és Wagner.
Realizmus, klasszikus modernség, naturalizmus, karrier-regény,
lélektani regény, eszmeregény, tolsztojánizmus, a hagyományos
időrend megbontása, regényciklus, mindentudó elbeszélő, poliKulcsfogalmak / fogalmak
fónia, nézőpontváltások, megbontott időrend, programzene,
fantasztikum.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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Klasszikus modernség:
az európai líra a romantika után
Órakeret
(a 19. sz. második fele),
15 óra
újítások a képzőművészetben; stilisztika
(Világirodalom)
Romantika, műfajkeverés, befogadói és műelemzési tapasztalatok.
Alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás, stílusregiszterek,
Előzetes tudás
nyelvi magatartás, nyelvi norma.
Képzőművészeti korszakok ismerete a 19 század első feléig.
A különféle stílusirányzatok, képzőművészeti és poétikai törekvések, formabontó újítások megismerése, együttélésük, együtthatásuk, a sokszínűség megtapasztalása.
A többértelműség, az értelmezési lehetőségek szélesedésének elfogadása, a
kizárólagosságra törekvő jelentéstulajdonítás elvetése.
Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a kommuTantárgyi fejnikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.
lesztési célok
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat
és stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Impresszionizmus, szimbolizmus Új ábrázolási technikák megismeré- Történelem:
és a lírai műnem megújítása (pl. a se.
Kitekintés a 19. század
személyiség, a lírai közvetlenség A helyzetnek, kommunikációs célnagy gondolkodóira – a
háttérbe szorulása, a látomás fel- nak megfelelő stíluseszközök tudalétre vonatkozó kérdések
szabadítása, objektivizálódás).
tos használata a szövegalkotásban.
(pl. Schopenhauer,
Ősz-toposz a költészetben:
A stíluselemek, stíluseszközök sze- Kirkegaard, Nietzsche).
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
repének értelmezése művészi és
Mallarmé, Rilke, Whitman) műmindennapi szövegekben (jelentésveiből.
feltáró, hatáselemző gyakorlatok).
Történelem:
A jellegzetes stílustípusok (stíEgy választott/kijelölt lírai / képző- Különböző forrásszövelusárnyalatok), a leggyakoribb
művészeti alkotás (házi olvasmány) gek stílusjellemzői.
stílusrétegek jellemzői.
elemző bemutatása a közös értelmeA nyelvi szintek alkalmi és a
zés után.
szótárakban jelölt állandó stílusMatematika:
értéke.
Periodicitás, ismétlődés
A szóképek, összetett költői kémint szervezőelv
pek, alakzatok, egyéb poétikai
poetizált szövegekben.
jellemzők funkciója és használata.
Képzőművészeti, festészeti megIdegen nyelvek:
újulás: preraffaeliták, barbizoni
Beszélt nyelvi stílusreiskola, impresszionizmus, posztgiszterek.
impresszionizmus, pointillizmus,
vadak, szecesszió (pl. Monet,
Manet, Degas, Cézanne, Van
Természettudomány,
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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földrajz:
Metaforák és egyéb szóképek a természettudományos szövegekben.

Gogh, Gauguin, Gaudí, Rodin,
Klimt stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Nyilvános megnyilatkozások, különféle műsortípusok, illetve internetes felületek jellemző
stílusregiszterei.
Akadémizmus, preraffaeliták, impresszionizmus, posztimpreszszionizmus, parnasszizmus, l’art pour l’art, szimbolizmus,
pointillizmus, vadak, szecesszió, kötetkompozíció, allegória és
szimbólum, zeneiség, prózavers, szabad vers, tárgyvers, a műfordítások értelmező szerepe.
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos
stb.).
Stílusérték (alkalmi és állandó).
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos,
szónoki, irodalmi).
Stílushatás.
Szóképek (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum).
Alakzatok (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus,
oximoron stb.).
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció,
archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.
Mondatstilisztikai eszközök (verbális stílus, nominális stílus,
körmondat).

A modern dráma kialakulása
– az európai dráma és színház
Órakeret
a 19. sz. második felében –
10 óra
(Színház- és drámatörténet)
Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare,
Molière).
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv), drámai műfajok, drámatípusok. Arisztotelészi dramaturgia.
A személyiség tisztelete.
A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és felelős megítélése, például
az élethazugság témakörének morális vonatkozásai különböző művekben.
A férfi-női társadalmi szerepek 19. századi változatainak megértése.
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatása,
két jelentős szerző egy-egy alkotásának figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása.
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A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az európai dráma és színház a
Önmegvalósítás és önkorlátozás
Dráma:
19. sz. második felében – a koregymásnak feszülő szempontjainak Dramatikus játékok.
szak drámairodalmának újdonsá- értékelése.
gai és két drámai alkotás, két
A romantika utáni drámatörténet
szerző dramaturgiája.
néhány jellemző tendenciájának
Informatika:
Egy illúzió tragédiája: egy Ibsen- ismerete.
A különféle színházi
mű elemzése a 19. század másoEgy Ibsen- és egy Csehov-dráma
előadások, interpretációk
dik feléből (pl. Babaszoba/Nóra
ismerete; értelmezése ill. értelmezé- felkutatása.
vagy A vadkacsa – házassági
si lehetőségeinek megismerése, a
válság, élethazugság; a modern
kétféle dramaturgia bemutatása.
polgári dráma megteremtése, az
A művek értelmezéseinek kritikus
ibseni dramaturgia sajátosságai
befogadása; egy szóbeli érettségi
(pl. analitikus szerkesztésmód,
témakör anyagának összeállítása és
szimbólumok, reformátor- és
az abban megjelölt feladat kifejtése.
rezonőr-figurák, hangnemkeveredés stb.
Vágyak és megvalósulási lehetőségek: egy Csehov-mű elemző
bemutatása (pl. Ványa bácsi, Három nővér).
A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai dráma;
főszereplő-, konfliktusok és cselekmény-nélküliség; csoportképek / cselekvésképtelenség; párhuzamos monológok/fedett dialógusok, ironikus látásmód); új
műfaji változatok, új játékstílus.
Színjáték, drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párKulcsfogalmak / fogalmak
huzamos monológ, élethazugság.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Kompország egyik kikötője: a Nyugat
Órakeret
Ady forradalma
17 óra
(Életmű)
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma. Szecesszió, vadak.
Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
Tájékozódás a századelő folyóirat-irodalmában és egy folyóiratban: a Nyugat
jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása.
Hazaszeretet, nemzetostorozás és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét
konfliktusai.
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének jellege.
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Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom
nagy hagyományaival, kódjaival.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló
vélemények, elemzések értelmezésével is.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Nyugat mint folyóirat és moz- A Nyugat jelentőségének ismerete a Mozgóképkultúra és
galom; szerkesztési elvek, szermagyar kultúrtörténetben.
médiaismeret:
kesztők, kritikusok, nemzedékek; Megismerkedés stílusirányzatok,
Kritikai gondolkodás; a
célkitűzések; filozófiai és stílusfilozófiai, lélektani iskolák (pl.
média társadalmi szereirányzatok hatása, megismerteté- Freud, Bergson) néhány jellemzőjé- pe, használata.
se.
vel.
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) Az életmű főbb jellemzőinek, alkoperiodicitása, felépítése, folyótói sajátosságainak ismerete;
Történelem:
iratcikkek visszakeresése, hivatAdy/Ady költő szerepének elhelye- Magyarország és Európa
kozása.
zése a magyar irodalom történetéa 20. század első feléKépzőművészet: elszakadás a
ben.
ben, létfilozófiák.
régitől: a szecesszió győzelme;
Ady jellemző köteteinek, szerkeszNagybánya, a Nyolcak és az aktési módszereinek, lírai témáinak,
tivisták.
poétikai megoldásainak alapos isInformatika:
Ady Endre életműve, pályaképe. merete.
Folyóirat-kutatás a weKötet- és cikluskompozíció; köl- Önálló versértelmezések megfogal- ben.
tői szerepvállalás, az innováció
mazása.
szándéka.
Műismeret: A Sion-hegy alatt; Góg
Klasszikus modernség, szeceszés Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út
sziós-szimbolista látásmód; a
az éjszakában és még négy-öt mű
versritmus megújítása.
(memoriterek is).
Én-szerep és ars poetica (pl. Góg Az Ady-életmű jellemzőinek bemués Magóg fia vagyok én, Hunn, tatása a műveiről szóló vélemények,
új legenda).
elemzések (paródiák) értelmezése,
A táj mint kulturális környezet
egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
(pl. A magyar Ugaron, A Gare de feladat kifejtése.
l’Esten).
A szerelem küzdelem és (hazudott) idill - Léda- és Csinszkaversek.
Harc a létért, nihil, Halál – létösszegzés (pl. Az ős Kaján, Kocsi-út az éjszakába).
Kurucság, magyarság (pl. A fajok
cirkuszában, Nekünk Mohács
kell).
Isten-keresés (pl. A Sion-hegy
alatt, Istenhez hanyatló árnyék).
A világháború rettenete (pl. Az
eltévedt lovas, Krónikás ének
1918-ból, stb.).
Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.
Kulcsfogalmak / fogalmak
Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, kö-
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tetkompozíció, ciklikus szerkesztés, vezérvers, ars poetica, látomásos képalkotás, lírai hős, toposzok, értékőrzés, archaizálás,
profetikus beszédmód, publicisztika.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Ady prózai tükörképe – Móricz Zsigmond
(Portré)

Órakeret
10 óra

Realista és naturalista epika, Mikszáth novellisztikája, Móricz legalább egy
műve, pl. Gyermekversek, Hét krajcár vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska.
Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése.
Alkotások több szempontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések
megfogalmazására, megvitatására.
Tantárgyi fejA vidéki értelmiségi és a paraszti létforma egzisztenciális, morális kérdései.
lesztési célok
Az elbeszélés szerkezete és a történet időrendje közötti eltérés, a nézőpontok és
a nézőpontváltások funkciójának értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Móricz alkotásainak jellemzői,
Móricz helyének, kötődéseinek isFöldrajz:
írásművészetének sajátosságai;
merete a magyar epika történetében A földrajzi tér regionális
művészetének naturalista és rea(Nyugat; népi írók mozgalma, Kelet szerveződése
lista elemei.
Népe); alkotásmódjának jellemzőit;
Tárgykörök, témák (pl. paraszti,
Néhány alkotás értelmező-elemző
dzsentri; szegénység) és műfaji
megközelítése, adott szempontú,
Mozgóképkultúra és
változatok (novella, elbeszélés,
önálló műértelmezés (elsősorban
médiaismeret:
történeti példázat, idill-típusú
novellaelemzés).
Móricz-művek filmes,
regény stb.).
Műismeret: Móricz egy regénye
televíziós adaptációi (pl.
A személyiségcsonkulás drámai
(házi olvasmány) és legalább két
Pillangó, Égi madár,
feszültsége a kisepikában - a
novellája.
Rokonok, Barbárok,
korai novellák világa (legalább
Egy szóbeli érettségi témakör anya- Árvácska).
két mű elemzése, pl. Tragédia,
gának összeállítása és az abban
Szegény emberek, Judit és Eszmegjelölt feladat kifejtése.
ter).
Ének:
Beavatás a magyar Bovary körNépdalfeldolgozások.
nyezetében - Az Isten háta mögött vagy egy másik Móriczregény (pl. Úri muri, Rokonok,
Sárarany, Tündérkert) elemző
értelmezése (műfaji változat;
szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek).
A romboló őserő mítosza és metaforái – Barbárok.
Tájékozódás a folklór irányában:
Bartók és Kodály munkássága
(valamint Dohnányi és Lajtha
László).
Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma Elbeszélő, nézőpont, szociális érzékenység, cselekmény, stílus, az
Kulcsfogalmak / fogalmak
időrend megtörése, balladaiság.
Előzetes tudás
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A megbotránkoztatás egyetemes igénye;
Órakeret
avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd
10 óra
(Világirodalom)
Preraffaeliták, szimbolizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, szeElőzetes tudás
cesszió, vadak.
A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, esztétikai elveinek, képzőművészeti, poétikai, filmes megoldásainak feltárása; az első látásra érthetetlen, vagy éppen könnyen létrehozható alkotások
Tantárgyi fejfunkciójának, jelentőségének beláttatása. Nyitottságra és vele párhuzamosan
lesztési célok
kritikus szemléletre nevelés.
Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban.
Portfolió létrehozása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Avantgárd irányzatok lehetőség
Megismerkedés a 20. sz. eleji stílus- Praktikus tanulás:
szerint minél több művészeti ág- irányzatokkal, a csoportok, progPortfolió-készítés.
ban (irodalom, képzőművészet,
ramjaival, esztétikai elveivel, képzene, film).
zőművészeti, zenei, poétikai megolFormabontás és formaépítés (kö- dásaival.
Mozgóképkultúra és
zös tendenciák a stílusirányzaA magyar avantgárd és abban Kasmédiaismeret:
tokban).
sák szerepének vizsgálata, megérté- Az expresszionista film,
Futurizmus, expresszionizmus,
se.
Bunuel-Dalí: Az andalúkubizmus, dada, szürrealizmus,
Portfolió-készítés: az avantgárd téziai kutya.
konstruktivizmus: néhány szemakörének feltérképezése előre
melvény az egyes irányzatok do- megadott szempontok segítségével,
kumentumaiból (mozgalmak,
portrék, műértelmezések, vázlatok,
Rajz, alkotás:
célkitűzések, formajegyek), illet- alkotótevékenység.
Egy avantgárd „műalkove képzőművészeti és irodalmi
tás” létrehozása.
alkotások (pl. Matisse, Munch,
Picasso, Chagall, Duchamp,
Klee, Braque, Léger, Dalí,
Mondrian, Malevics, Marinetti,
Majakovszkij; Trakl, G. Benn;
Apollinaire, Éluard műveiből).
A 20. század zenéje – a második
bécsi iskola: Igor Sztravinszkij,
avantgárd és experimentális zene,
Schönberg.
A magyar avantgárd sajátosságai,
az aktivizmus programja; Kassák
Lajos szerepe (egy-két művének
ismerete, pl. Mesteremberek; A
ló meghal...).
Avantgárd, expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dada,
szürrealizmus, konstruktivizmus, aktivizmus, polgárpukkasztás,
Kulcsfogalmak / fogalmak
szabad vers, szimultánizmus, önműködő írás, képvers
(kalligramma), montázs, kollázs.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tematikai egy-

Aki „rühellé a prófétaságot”: – Babits Mihály
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Órakeret
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ség / Fejlesztési
cél

(Életmű)

13 óra

A Nyugat-jelenség, szecesszió, avantgárd irányzatok.
Ars poeticák, időmértékes formák; Horatius, Berzsenyi költészete, filozófiai
irányok, Freud.
Önértelmezés, önirónia, társadalmi szereplehetőségek.
Létezés, megváltozott szerep, erkölcsi kötelességérzet a háború, világégés, történelmi kataklizmák idején. Betegség és prófétai küldetés értelmezési lehetőségei.
Tantárgyi fejBabits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, műérlesztési célok
telmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások
feltárása.
A rájátszások, szövegköztiség megértéséhez kapcsolatkeresés az európai és a
magyar irodalom hagyományaival, kódjaival.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Babits Mihály életműve, pályaBabits pályaképének, alkotói korInformatika:
képe. Pályaszakaszok, kötetek,
szakainak, a Nyugat történetében
Kutatás a weben, Babits
költői magatartásformák, világbetöltött szerepének ismerete.
utalásai, utóélete.
kép, értékrend, művészetfelfogás Jellemző témák, a rájátszási techni(homo moralis); a bölcseleti, filo- ka, poétikai jellemzők fel- és megzófiai, lélektani érdeklődés hatá- ismerése.
Mozgóképkultúra és
sai.
Babits-művek önálló értelmezése,
médiaismeret:
A Nyugat-jelenség szerepe műelemzése.
Kritikai gondolkodás;
vészetében és az ő szerepe a
Műismeret: Esti kérdés, Ősz és taegy folyóirat társadalmi
Nyugat sorsának alakulásában.
vasz között és még egy-két műve pl. szerepe, hatása.
Műfordítói, regény-, esszé- és
A lírikus epilógja, In Horatium, Feirodalomtörténet-írói tevékenysé- kete ország, Messze, messze…,stb.
ge.
(memoriter is) és a Jónás könyve.
Történelem:
A szellemi nyugtalanságból faka- A Babits-életmű jellemzőinek beMagyarország és Európa
dó intellektuális líra - már indumutatása, egy-egy szóbeli témakör- a 20. század első feléláskor (pl. In Horatium, Fekete
ben kijelölt feladat kifejtése.
ben.
ország, Esti kérdés, A lírikus
epilógja stb.)
Amikor muszáj megszólalni (pl.
Május huszonhárom Rákospalotán, Húsvét előtt, Fortissimo
stb.).
Értékőrző magatartás, szigetélmény (pl. A gazda bekeríti házát, Cigány a siralomházban,
Csak posta voltál stb.).
Figyelem a létezés egyetemességére, a próféta-szerep (pl. Holt
próféta a hegyen, Mint különös
hírmondó stb.).
A gyötrelem kiváltotta közvetlen
személyesség (pl. Ősz és tavasz
között, Balázsolás).
A bibliai példázat erejével – Jónás könyve.
Ismétlés: retorikai alakzatok.
Előzetes tudás
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Stílusirányzati sokszínűsége (pl.
impresszionizmus, szecesszió,
szimbolizmus); klasszicizálás,
antikizálás; hagyomány és modernség egysége.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat,
rájátszás, szövegköztiség, osztott személyiség, ars poetica, példázat (parabola), parafrázis, intellektuális költészet, önértelmezés, önmegszólítás, klasszicizálás.

Vendégségben a Földön – Kosztolányi Dezső
(Életmű)

Órakeret
13 óra

Szecesszió, számadás- és létösszegző versek (pl. Berzsenyi, Csokonai, Ady,
Babits). Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.
A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás. A személyiség megkettőzése, osztottságának felismertetése.
A nyelv és a gondolkodás kapcsolatának vizsgálata Kosztolányi prózai munkásságának tükrében.
Kosztolányi jellegzetes lírai és epikai témái, poétikai megoldásai. MűelemzéTantárgyi fejsek, műértelmezések.
lesztési célok
Téma, hangnem, beszédhelyzet, szerkesztés és műfaj összefüggéseinek feltárása.
Hangnemek, esztétikai minőségek felelevenítése, megfigyelése: pl. szép, rút,
humor, fenséges.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kosztolányi életműve, pályaképe, Az életmű, pályakép ismerete;
Történelem:
jelentősége, hatása, a homo
Kosztolányi elhelyezése a magyar
Létfilozófiák Heidegger,
aestheticus magatartásmodellje.
irodalom történetében.
Freud-hatás; cselédsors.
Szerep – játék, osztott személyiKosztolányi jellemző lírai témáinak,
ség, szerkezet – A szegény kispoétikai megoldásainak; kis- és
gyermek panaszai.
nagyepikájának általános ismerete,
Mozgókép- és médiaisÉrtékrendek ütköztetése – Bollegalább négy lírai alkotás, egy-két
meret:
dog, szomorú dal
novella és az Édes Anna (házi olAz Édes Anna-filmek.
Pletyka, mánia, elfojtások, részvasmány) értelmezése, elemzése.
vét-etika – Édes Anna.
Eligazodás formanyelv és hagyoAz elfojtott vágyak megtestesítő- mány, létértelmezés, tudattalan stb.
je, Esti Kornél – nyitó- és zárófe- kérdéskörében.
jezet – a nyelv, mint a tudat léte- Eredeti alkotás és feldolgozások
zési formája: A bolgár kalauz
összevetése.
vagy Apamodellek, összeomló
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
apakép – A kulcs és/vagy A fürfeladat kifejtése.
dés önálló értelmezése.
Memoriterek : két-három KosztoláMagatartásmodellek a halállal
nyi vers.
szemben – Számadás-kötet: kisszerkezetek, pl. Őszi reggeli, Októberi táj, létértelmezés és
vendégléttudat a Hajnali részegségben, Halotti beszéd (esetleg
összevetve Márai azonos című
Előzetes tudás
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költeményével).
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Homo aestheticus, a személyiség osztottsága, vendéglét, versciklus, búcsúzásvers, számadásköltészet, végesség, novella,
novellafüzér, példázatosság, lélektan, tudattalan, autentikus lét.

Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és
önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban.
Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról írásban. A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének,
erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetése.
Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, az eltérő vélemények megértése, újrafogalmazása. A kifejezésmódok, stíluseszközök megfigyelése, értelmezése: a megbeszélt művek értelmezésének
világos összefoglalása.
Házi dolgozat elkészítésekor ismerkedés a szakirodalom felhasználási lehetőségeivel, önállóságra törekvés. Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
Eligazodás az irányzatok sokféleségében. Átfogó kép kialakítása a 19. század
második fele és századelő európai irodalmáról, képzőművészetéről, Magyarországáról, a Nyugat irodalmi műhelyének jelentőségéről, a nagy alkotók életművéről,
A tanult műalkotásokat ismerete, elemzése, az adott szerzőktől más művek önálló értelmezése. A tájékozottság bizonyítása egy-egy tanult mű tágabb kontextusában. A megismert alkotók portréjának tárgyszerű bemutatása.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.
A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, rendezett írás, önálló kézikönyvhasználattal törekvés a normakövető helyesírásra.

2.2.2.3.2 12. évfolyam
A Nyugat irodalmi műhelye – magánműhelyek
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Tóth Árpád, JuÓrakeret
hász Gyula (Látásmódok)
11 óra
Kávéházi kultúra (Regionális kultúra)
Parnasszizmus, l’art pour l’art, impresszionizmus, szecesszió.
A Nyugat-jelenség.
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia.
Előzetes tudás
Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.
A magyar tájköltészet hagyományai.
Karinthy és Krúdy sajátosan különleges helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői.
A nosztalgia és humor szerepe az ember önértelmezésében.
Tantárgyi fejParódia és karikatúra az irodalomban, a nyelvi humor összetevői, lehetőségei.
lesztési célok
Időfelbontás követése, megértése.
Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.
Azonosulás a Pest 20. századi értékeivel, a regionális kötődés erősítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Karinthy kisepikájának jellemzői, A Nyugat első nemzedékének tevéMozgóképkultúra és
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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humorfelfogása, irodalmi karikatúrái, műértelmezései egy novella
(pl. A cirkusz; Találkozás egy
fiatalemberrel; Barabbás, ill. az
Így írtok ti egy-egy darabja alapján.
Krúdy Gyula írói világa, egyéni
hangja, szecessziós nyelve legalább egy novella alapján (pl.
Szindbád útja a halálnál, Utolsó
szivar az Arabs Szürkénél); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe, párnovellák.
Krúdy megidézése, utóélete (stílusimitációk, pl. Márai Sándor:
Szindbád hazamegy; Huszárik
Zoltán: Szindbád).
Tájköltészet Vajda után, elfakuló
emlékek: Juhász Gyula (legalább
egy mű).
Hangulatiság és vízió, életképszerűség (Tiszai csönd, Tápai lagzi);
Az érzés állandósága, nosztalgia
(Milyen volt..., Anna örök).
Szépségkeresés és vallomásosság:
Tóth Árpád (legalább két mű).
A pillanat nagyszerűsége, elégikusság (Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú); A hajó-metafora megújítása - Elégia egy rekettyebokorhoz.
A kávéházi lét, mint társasági
kultúra, egy újfajta szellemi tájékozódás létformája – írók, költők,
képzőművészek pl. Rippl-Rónai
József (Japán, Bristol, EMKE,
New York Centrál a Nyugatzsúrokkal).
A kávéház, mint irodalmi téma
(pl. Karinthy: Halandzsa, Mint
vélgaban; Krúdy: Mese a varrógépről).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egy-

kenysége, jelentősége.
Karinthy és Krúdy, ill. Juhász Gyula
és Tóth Árpád helyének kijelölése a
korszakban (újságírás, műfordítás;
Nyugat, illetve csoporthoz nem tartozás).
Eligazodás a korabeli Pest kávéházi
útvesztőiben, művelődéstörténeti
ismeretek a 20. század eleji fővárosi/művészi/értelmiségi létről.
Műalkotások önálló értelmezése,
novella- és összehasonlító elemzések
(pl. mű és paródiája) készítése.
Eredeti alkotások és feldolgozások
összevetése.
Műismeret: Karinthy min. egy-két
választható műve; Krúdy egy novellája, Juhász Gyula egy műve, Tóth
Árpád egy-két műve.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

médiaismeret:
Filmes adaptációk pl.
Huszárik Zoltán Szindbádja.
Karinthy megfilmesített
művei pl. Révész
György: Utazás a koponyám körül.
Történelem:
Urbanizáció, városi élet
Budapesten.
Társadalomismeret:
Civil társadalom, a lokális kulturális szerveződések jelentősége.

Humor, irodalmi karikatúra, paródia, stílusimitáció, karcolat,
novellaciklus, hasonmás, alterego, nosztalgia, utazástoposz,
szövegszerűség, életkép, műfordítás.
Régió, regionalitás, hagyomány, kávéház, az irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet.

Induló század, táguló horizont – Gondolkodásbe-
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li és művészeti sokarcúság a század első felének
22 óra
Európájában – a késő modernség
(Világirodalom, Színház- és drámatörténet)
Biblia – evangéliumok, a klasszikus modernség irodalma, az avantgárdizmus.
Előzetes tudás
Csehov és Ibsen dramaturgiája.
A századelő művészeti törekvéseinek egyben láttatása a sokszínűség és sokféleség elismertetésével párhuzamosan. A különféle társadalmi berendezkedések
különféle látásmódokat megkívánó ábrázolásmódjainak megkülönböztetése,
értékelése. Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek értelmezése.
Döntéshelyzetek és felelősségtudat szoros kapcsolatának tudatosítása. A 20.
századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése.
Tantárgyi fejMűvek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, törlesztési célok
téneti, kulturális kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló
feldolgozására és megosztására.
A színház és a dráma alakulása, új törekvések. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata. A katarzis lehetőségei, átértelmezése a
modern drámában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Filozófiák, tudományok és művé- A 20. századi irodalom meghatározó Történelem:
szetek kölcsönhatása.
törekvésének, formai / szerkezeti /
Meghatározó szellemi
Újabb illúziók, újabb tragédiák
poétikai újításának megismerése,
áramlatok, az egzisztenmég újabb drámai keretben –
egy-két epikus, legalább egy-egy
cialista filozófia francia
(Gorkij: Éjjeli menedékhely),
lírai és drámai alkotó egy(-két) mű- és német változata, a
Brecht: Kurázsi mama és gyervének ismerete (házi olvasmányok), multipoláris világ.
mekei vagy Három garasos opeértelmezése ill. értelmezések ismera.
rete, érvekkel alátámasztott elfogaA manni és kafkai polgár rettene- dása vagy elutasítása.
Természettudomány:
te - Tonio Kröger vagy Mario és
A tanult ill. a korban jelentős szere- A tudományos gondola varázsló, Kafka: Az átváltozás
pet játszó szerzők egy művének
kodás hatása az irodaés/vagy A törvény kapujában (a
bemutatása/ajánlása.
lomra pl. Einstein, relaművész és polgár problematika, a Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt tivitáselmélet, kvantumhatalomnak kiszolgáltatott ember feladat kifejtése.
elmélet, modern psziés az emberi méltóság konfliktuchológia.
sa).
A Biblia átváltozása – Moszkvában – Bulgakov: Mester és MarMozgóképkultúra és
garita (áttételek sorozata, társadamédiaismeret:
lomkritika, betétregény = apokrif
A mozi „új világnyelve”,
evangélium, narrációs technika,
filmes adaptációk.
erkölcsi döntéssorozat, a befejezés kétértelműsége).
Lírai alkotások (szemelvények,
részletek).
Legalább egy lírikus tematikája,
poétikai jellemzői egy(-két) művének bemutatásával (pl. Ezra
Pound, Gottfried Benn, T. S. Eliot, Federico García Lorca, O. E.
Mandelstam, F. N. Pessoa, Dylan
ség / Fejlesztési
cél
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Thomas stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Késő modernség, családregény, vezérmotívum, függő beszéd,
elidegenedés-élmény, fantasztikum, metaforikus jelentés, betétregény, objektív líra, intellektuális költészet, montázstechnika,
abszurd.
Epikus színház, elidegenítő effektusok, song, tézisdráma, katarzis.

A szépség koldusából felnövekvő meglett ember
Tematikai egy– József Attila –
Órakeret
ség / Fejlesztési
(Életmű)
17 óra
cél
A Duna-motívum a magyar irodalomban
(Regionális kultúra)
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is);
művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is).
A két világháború közötti korszak történelme és társadalomtörténete; a szeElőzetes tudás
génység problémaköre, nagyvárosi, kávéházi kultúra.
Freudizmus.
Az avantgárd irányzatai – szürrealizmus, szabad vers.
Az autonóm személyiség megteremtésének igénye és buktatói, egyén a társadalomban és kisebb közösségben – szembesítés a viszonyok ellentmondásosságával.
Többféle megközelítésmód, lírai műfajok és verstípusok összegző jellemzése.
József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében, jellemző lírai téTantárgyi fejmák, stílusirányzati jellemzők, költői nyelvhasználat összetettsége, komplex
lesztési célok
képek, egyéb poétikai megoldások feltárása.
Találkozás József Attila máig ható befolyásával a magyar költészetre.
Műelemzések készítése.
Nemzeti identitás – a Duna, mint „irodalmi emlékhely”, összetartó erő, jelkép.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
József Attila pályaképe, a kánon- Az életmű, pályakép ismerete; JóInformatika:
ban elfoglalt helye, a késő mozsef Attila elhelyezése a magyar
Könyvtári és internetes
dernséget idéző költészeti elvei.
irodalom történetében.
tájékozódás József AttiStílusirányzatok (pl. expresszioJellemző témák, motívumok, poéti- la-dokumentumokról.
nizmus, szürrealizmus,) és stílus- kai jellemzők fel- és megismerése.
tendenciák (pl. újnépiesség) hatá- A József Attila-i mélységek megérsa.
tése, önálló műértelmezések előbb
Ének:
Jellemző motívumok (pl. játék,
kérdéssorok segítségével, majd
Megzenésített költemégyermek, apa, anya, éjszaka, a
anélkül. is.
nyek.
város pereme, bűntudat). Komp- A tiszta és kevert műfajok, verstípulex képek, síkváltások.
sok teljes biztonsággal való felismeAz indulás biztos szárnypróbálrése
Történelem:
gatásai (pl. Megfáradt ember,
Műismeret: Külvárosi éj; Óda; TuKorabeli irányzatok és
Nem én kiáltok, Tiszta szívvel,
dod, hogy nincs bocsánat és még öt- hatásuk; filozófiai kérszegényember-versek).
nyolc műve.
désfelvetések.
A biztos önmegismerés felé:
Memoriterek: két-három József Atszámadás- és születésnapi versek tila-vers.
(pl. József Attila, Kész a leltár,
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt Földrajz:
Medáliák).
feladat kifejtése.
A Duna a közép-keletA városi táj (pl. Téli éjszaka,
európai régióban.
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Külvárosi éj, Elégia)
Az Eszmélet mint a magyar költészet összegző kompozíciója.
A menekülés egyik lehetősége: a
szerelem (pl. Klárisok, Óda, Flóra-versek).
Apa- anya- és istenkeresés (pl.
Kései sirató, Bukj föl az árból...).
„Alkosd meg végzeted” - a kései
József Attila (pl. Tudod, hogy
nincs bocsánat, Karóval jöttél,
Talán eltűnök hirtelen...).
József Attila, a megkerülhetetlen
- Illyés Gyula, Nagy László, Pilinszky János, Orbán Ottó hozzá-,
ill. róla írott művei ill. a Már nem
sajog-kötet művei, Születésnapomra-parafrázisok (Varró Dániel, Tóth Krisztina stb.).
József Attila: A Dunánál című
verséből kiindulva a magyar költészet Duna-versei (pl. Arany
János: Híd-avatás, Ady Endre: A
Duna vallomása, Petri György: A
Dunánál – a Duna, mint összetartó, nemzeti és közép-európai
identitásképző erő.
Az egyén történeti meghatározottsága.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Társadalmi kiszolgáltatottság, újnépiesség, pszichoanalízis,
autentikus lét, komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás, groteszk, szerelmi költészet, eszméletvers.

Radnóti Miklós, Pilinszky János, Szabó Lőrinc,
Órakeret
Ottlik Géza, Örkény István, Weöres Sándor
20 óra
(Portrék, Látásmódok)
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Szabó Lőrinc egy vagy két verse, Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).
Weöres Sándor-költemények a Rongyszőnyegből.
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története.
Az egzisztencialista filozófia lényege, Biblia, evangéliumok, Vergilius eclogája, barokk festészet.
A zárt tér, mint modell-lehetőség (pl. Golding: A Legyek Ura), Örkény István
néhány egyperces novellája.
A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt.
Az Auschwitz-szindróma a művészetben. Különbségtétel a hazához, közösséghez való tartozás és az aktuális, emberellenes politika között.
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Klasszikus és modern műfajok, versszervező elvek együttélésének, összefonódásának bemutatása. A lírai beszédmód változatainak, jellemző műfajok, témák
több szempontú megközelítése. Az epikai alkotásokban a jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása, a nézőpontok és a nézőpontváltások
funkciójának értelmezése. Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadására / megfogalmazására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A fenyegetettségben felnövő köl- A szerzők elhelyezése a magyar
Történelem:
tészet - Radnóti Miklós: életút és irodalom történetében, jellemző
Holokauszt, munkaszoléletmű kivételes egysége (haláltémák, motívumok, poétikai jellem- gálat, munkatábor.
tudat, munkaszolgálat, lágervers; zők, narrációs technika fel- és megidill és tragikum).
ismerése.
Veszélyeztetett idill a pásztorköl- Műismeret: Radnóti: Nem tudhaMozgóképkultúra és
tészet klasszikus álarcában (pl.
tom, Hetedik ecloga és még legmédiaismeret:
Mint a bika, Eclogák).
alább két műve (memoriter is); Sza- Bódy Gábor: Psyché,
A történelmi tragédia és a szemé- bó Lőrinc egy-két műve, Weöres
Örkény-adaptációk.
lyes végzet összekapcsolása (pl.
Sándor egy-két műve; Pilinszky
Nem bírta hát, Töredék).
János Harmadnapon és még egy
Hitvesi költészet, (pl. Tétova óda, műve.
Matematika:
Levél a hitveshez).
Ottlik Géza: Iskola a határon (házi
Kombinatorika, bináris
A mártíromság felé - Bori notesz, olvasmány); Örkény István: Tóték
oppozíció (Weöres(Hetedik ecloga és még egy kölés két-három egyperces novella.
versek).
temény pl. Erőltetett menet, Á la Eredeti alkotások és feldolgozások
recherche, Razglednicák).
összevetése.
Az Apokalipszis közelében: a
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt Informatika:
világbotrány versbe foglalása –
feladat kifejtése.
Aadattárak, honlapok,
az Auschwitz utáni líra lehetőséönálló tájékozódás pl. a
gei - Pilinszky János egyedi kölMárai-és az Ottlik- kultészete (a Harmadnapon és még
tuszról.
egy műve alapján, pl. Négysoros,
Francia fogoly, Harbach 1944,
Apokrif stb.).
A kérdező ember magatartása –
Szabó Lőrinc.
Illúziótlan, keserű és kegyetlen
ön- és világszemlélet – Az Egy
álmai, Semmiért egészen, Különbéke.
Emlékezetből épülő ciklusok –
Tücsökzene, A huszonhatodik év.
Weöres Sándor költészetének
tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; Magyar
etüdök alapján); mítoszversei,
gondolati költészete, teljességeszménye; szerepversei, stílusutánzatai, (pl. a Psyché) szemelvényei nyelvlogikai – kombinatorikai játékai.
A világ színpada a modern neve112
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lődési regényben - Ottlik Géza:
Iskola a határon (összetett elbeszélői helyzet, emlékezéstechnika, idősíkok, megidézett művek,
jelképek, modelliskola, nyelvszemlélet stb.).
A világháború groteszksége és
végtelen tragikuma – Örkény
István groteszk látásmódja és /
vagy a Tóték alapján, valamint
néhány egyperces novella értelmezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Újklasszicista poétika, eklogaciklus, idill és tragikum, holokauszt, Auschwitz, razglednica, szabad vers, szerepvers, stílusutánzás, szövegköztiség, négysoros, egypercesek.

„Még megvagyunk”
– A máig nyúló magyar művészet –
[pl. Áprily Lajos, Déry Tibor, Dsida Jenő, Gion
Tematikai egyNándor, Illyés Gyula, Márai Sándor, Mészöly
Órakeret
ség / Fejlesztési
Miklós, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Né10 óra
cél
meth László, Sánta Ferenc, Sarkadi Imre, Sütő
András, Szabó Magda, Szerb Antal, Szilágyi
Domokos, Vas István]
(Portrék, Látásmódok)
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Korábban tanult lírai, epikai művek, drámák értelmezése, elemzése, szakirodaElőzetes tudás
lom-kutatás.
Különféle narrációs technikák, lírai beszédmód változatainak ismerete.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műváTantárgyi fejlasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadására / megfogalmazásálesztési célok
ra.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább három szerző művésze- A század irodalma néhány törekvé- Mozgóképkultúra és
tének sajátosságai, poétikaisének, sajátosságának ismerete
médiaismeret:
narrációs eljárásai.
(nemzeti konzervatív irodalom, népi Márai-, Sánta-, Szabó
Példák: Márai Sándor életműve
írók mozgalma, határon túli magyar Magda-, Kertésznéhány epikus szemelvény alapés emigráns irodalom).
adaptációk.
ján (pl. Egy polgár vallomásai;
Legalább három szerző életművének
Napló); Illyés Gyula és az iroismerete, elhelyezése az irodalmi
dalmi szociográfia műfaja, l.
kánonban.
Informatika:
Puszták népe (vagy részletek);
Eredeti alkotások és feldolgozások
Internetes közlés, szöNémeth László egy regénye (pl.
összevetése.
veghelyek, irodalmi
Iszony) vagy egy drámája (pl. II. Műismeret: legalább három szerző
adattárak, honlapok –
József; A két Bolyai).; Nagy
egy-két alkotása, valamint legalább önálló tájékozódás.
László költészetének jellemzői
egy esszé (pl. Szerb Antal, Nemes
(pl. népiesség, hosszúénekek,
Nagy Ágnes).
montázstechnika, képrendszer,
Múzeumi kutatólap segítségével egy
portrévers, képvers) egy-két mű- aktuális kiállítás anyagának feldol113
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ve alapján (pl. Himnusz minden
gozása (pl. Ludwig Múzeum).
időben, Ki viszi át a szerelmet;
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
József Attila!; Menyegző); Vas
feladat kifejtése.
István párbeszéd-versei; Nemes
Nagy Ágnes tárgyias lírája és
esszéi.
Az erkölcsi helytállás lehetőségei
a világháború rettenetében – Sánta Ferenc: Ötödik pecsét …
Művelődés- és irodalomtörténeti
tájékozódás: a nemzeti konzervatív irodalom, a népi írók mozgalma, a határon túli és emigráns
irodalom.
Szerteágazó, ám egymást feltételező utak a képzőművészetben és
a zenében - absztrakció,
szürnaturalizmus, konceptuális és
kinetikus művészet, performance;
stb. ill. Ligeti György, Szokolay
Sándor, Petrovics Emil, Kurtág
György művei.
Pl. népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, határon túli, ill.
emigrációs irodalom, hosszúének, portrévers, képvers, groteszk
látásmód, tárgyias líra, Nobel-díj, intertextualitás,
Kulcsfogalmak / fogalmak
szürnaturalizmus, Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns
irodalom stb.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
(választható szerzők, művek)

Órakeret
11 óra

A 20. századi magyar irodalom tendenciái, Auschwitz-szindróma, intertextualitás.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
közötti összefüggés felismertetése. A tájékozottság növelése, az eligazodás
Tantárgyi fejtámogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a
lesztési célok
művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. Kertész Imre Sorstalanság
című regényének feldolgozása.
Az elektronikus tömegkommunikáció, a webfelületek és az irodalom kölcsönhatásának megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények a kortárs széppró- Megismerkedés a kortárs irodalom, Történelem:
zai alkotásokból, lírai művekből, a posztmodern törekvéseivel, sajáAuschwitz, holokauszt,
esszéirodalomból, valamint a
tosságát, eligazodás a kulturális élet munkaszolgálat, munkakortárs dráma és színház világa – modern jelenségei között (könyvün- tábor.
egy választott mű elemzése (pl.
nepek, sikerkönyvek, irodalmi díEsterházy Péter, Nádas Péter,
jak).
Előzetes tudás
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Parti Nagy Lajos, Spiró György
stb.).
Irodalmi díjak és díjazottak: „A
koncentrációs táborok boldogsága” – Kertész Imre Nobel-díjas
regénye (a Nobel-díjas: Kertész
Imre Sorstalanság című regénye
– fejlődésregény vagy sem, időkezelés, az olvasói várakozás
felülírása, identitáskeresés).
Kortárs irodalmi élet.
Tájékozódás az irodalmi és
könyvtári adatbázisok, blogok,
kritikai folyóiratok között.
Önálló olvasmányválasztás
szempontjai, indoklása, értékelése, mások szempontjainak értelmezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

A szerzők elhelyezése a magyar
irodalom történetében, jellemző
témák, motívumok, poétikai jellemzők, narrációs és szituációs, jelenetező technika fel- és megismerése.
Tájékozódni tudás a kortárs irodalmi eseményekről, a megjelenő folyóiratokról, könyvekről, digitális
kiadványokról.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Az elektronikus tömegkommunikáció és az
irodalom kölcsönhatásának új jelenségei.
Informatika:
A digitális közlés példái,
hangoskönyv, e-book.

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok,
hangoskönyv, digitális közlés, posztmodern, intertextualitás.

Ősi formáktól a technicizációig,
az archetípustól az abszurdig
Tematikai egy– Századunk második felének világművészete
Órakeret
ség / Fejlesztési
(Világirodalom)
18 óra
cél
Modern zene
Szövegalkotás
Avantgárd irányzatok, a késő modernség irodalma, irányzatok egymás mellett
élése.
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete. A
kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
Előzetes tudás
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő
stíluseszközök alkalmazása.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
Tantárgyi fejközötti összefüggés felismertetése. A tájékozottság növelése, az eligazodás
lesztési célok
támogatása; a fogalmi műveltség bővítése.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés
céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. Esszéírási
gyakorlatok.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények szépprózai alkotá- Áttekintés a XX. század második
Mozgóképkultúra és
sokból, a dráma és színház viláfelének művészeti törekvéseiről.
médiaismeret:
gából a világ minden tájáról.
Néhány kiemelkedő alkotás ismere- A kortárs filmművészet
Példák: Abszurd világ – abszurd
te, a válogatni tudás képessége a kor egy-egy kiemelkedő
dráma – Dürrenmatt: A fizikusok, kínálta lehetőségekből Hessétől
alkotása, a tanult művek
Beckett: Godot-ra várva, Ionesco: Calvinóig.
adaptációja.
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A kopasz énekesnő.
Városnyi és családnyi emberiség
– Camus: A pestis, Márquez:
Száz év magány.
A „fecsegő felszín” kisszerű kalandjai mögött rejlő mély emberés életismeret - Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok vagy Sörgyári capriccio stb.
Szabad témák – a tanulócsoport
érdeklődése szerint választott
művek megtárgyalása és nem
utolsó sorban filmek megtekintése.
Nagyváros és visszavonulás - az
építészet végletei (pl. Le Corbusier, Alvar Aalto).
Neoavantgarde (?) zenei aláfestéssel – akciófestészet, gesztusfestészet, art brut, pop art, performance-ok stb. (pl. Henry Moore, Motherwell, Dubuffet, Andy
Warhol, ill. Pierre Boulez). Az
érvelő esszé szerkezete.
A klasszikus zenén túl: a jazz
műfajai a kezdetektől napjainkig,
a beat és a klasszikus rock, világzene; zenés színház (színházlátogatás – rockopera), filmzene,
alkalmazott zene, a mai könnyűzene stílusai és irányzatai (tanulói
bemutatók); a mass média jelensége és zenei anyaga.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Eredeti alkotások és feldolgozások
összevetése.
Tájékozódni tudás a kortárs világirodalmi eseményekről, könyvekről,
digitális kiadványokról, képzőművészeti jelenségekről.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.
Lényegre törő, világos fölépítésű,
információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő,
meggyőző, vitázó közlésformák
valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel).

Történelem:
Egzisztencializmus, a
20, század nagy kataklizmái.
Informatika:
Szövegszerkesztési,
könyvtárhasználati, információkeresési ismeretek.

Posztmodern, neoavantgarde, intertextualitás, art brut, pop art,
performance, egzisztencializmus
Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.

Általános nyelvészeti ismeretek

Órakeret
15 óra

A tanult nyelvi-grammatikai, kommunikációelméleti, jelentéstani, stilisztikai,
retorikai, nyelvtörténeti ismeretek.
A szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.
Tantárgyi fejAz anyanyelvről, nyelvről tanultak átismétlése, kiegészítése rendszerezése, az
lesztési célok
önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek
megfelelő tételvázlatok összeállítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ember mint nyelvhasználó
A nyelvről való gondolkodás, a
Idegen nyelvek:
lény; a nyelv, a kommunikáció és nyelvvel való bánásmód tudatosodá- Nyelvtípus, kommuniElőzetes tudás
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az ember elválaszthatatlan egysége.
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv
mint a gondolkodás része.
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb
nyelvtípusok és jellemzőik (az
anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése).
Nyelvi identitás.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.
Ismétlés.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

sa, a felelős nyelvhasználat erősítése.
A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási,
nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése.

káció, nyelvi tolerancia.
A nyelvről, a nyelvhasználatról szerzett ismeretek.

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv.
Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika,
stílus, jelentés, nyelv és társadalom, nyelvtörténet, nyelvi változás stb.

Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.
A 20. század világ- európai és magyar művészeti törekvéseinek átfogó ismerete, áttekintési képesség.
Önálló ítéletalkotás, értékválasztás, a giccs felismerése, ezzel összefüggésben a
tömegkultúra hatalmas kínálatának helyén kezelése.
A megértést biztosító olvasni tudás; törekvés a rendezett, olvasható írásképre,
megfelelő helyesírásra minden írásbeli munkában.
Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése.
Világos felépítésű, szabatos szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról,
irodalmi élményekről szóban és írásban.
A könyvtár és az Internet lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok megoldásához: szakszerű anyaggyűjtés, -feldolgozás, idézés.
Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok birtokában az olvasott irodalmi és nem irodalmi művek társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének értelmezése.
Értekezés és esszé írása megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, szabatos és
egyéni stílusban.
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles szóbeli előadás, ismertetés, összegezés.
Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú öszszevetése.
Életművek ismeretének bizonyítása: az alkotói pálya jelentős irodalomtörténeti
tényeinek, tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával.
Művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése.
A pályakép néhány tematikus, műfajbeli, tartalmi változásának bemutatása,
összhangban az egyes életművek sajátosságaival.
Néhány korábban tanult szerző 20. századi utóélete, hatása az irodalmi hagyo-
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mányban.
Portré: a szerző és műve, az életmű jellemző témáinak, műfajainak bemutatásával.
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2.2.2.4 11-12. évfolyam tagozatos képzés
A művészetismeret-kommunikáció tagozaton a tanulók saját választás alapján heti 6 órában tanulhatnak. A tantárgy a NAT fejlesztési céljaiból és közműveltségi tartalmaiból kiindulva az emelt
szintű érettségire készít fel.
A középszintű tanagyagon felül lírai, drámai és elbeszélő művek különféle megközelítési módjaival
találkozhatnak, több elemzési technikát sajátítanak el, a poétikai ismeretek elmélyítése sem marad
el különböző lírai szövegek vizsgálatával. Sor kerül néhány irodalmi mű filmes és/vagy zenei adaptációjának, értelmezésének megismerésére is. Az irodalomtörténeti haladás mellett az összefüggések vizsgálata megköveteli a századokon átívelő szemlélet kialakítását, téma-, motívum- és műfaji
csoportokban való gondolkodást.
A tagozatos képzésben kiemelt szerepet kap a szövegköztiség, az intertextualitás, arra irányítjuk a
figyelmet, hogy az egy egységben tárgyalt művek egymás befogadásának, értelmezésének kontextusaként, sőt kódjaként is működnek. A rokon művek manipulált minikontextusa céltudatosabban
segíti a javítható, módosítható befogadási sémák kialakulását: ez egyúttal lehetővé teszi a művek
egy részének elemzés nélküli, ugyanakkor támpontokkal segített befogadását, és megszünteti az
órai kommunikációnak a tanár tudásmonopóliumából adódó egyirányúságát.
Természetesen nem feledkezünk meg a magyar nyelvi tanulmányokról, de ezekről csoportosítva, az
irodalomhoz közvetlenül kapcsolódva foglalkozunk. Mindvégig középpontban marad a szövegértési
és szövegalkotási képességek állandó fejlesztése, és nem feledkezünk meg a nyomtatott és elektronikus információforrások megismertetéséről, használatának gyakorlásáról sem.
Az egyetemes művészettörténet és zeneirodalom tanulmányozása, a XX. század elejének képzőművészeti forradalma, az avantgárd vizsgálata magától értetődően szintén részét képezi a tantárgy tananyagának.
Az emelt szintű oktatásban minden olyan témakör, szerző, mű szerepel, amely az alapszinten is, de
természetesen az ott tanítottak kiegészülnek egyéb, talán kevésbé a kánon részének tartott művekkel. A kitekintés elsősorban a tanultak későbbi korok művészetével való kapcsolatára helyezi a
hangsúlyt a XX. század második felének és az induló új század szerzőinek felvillantásával. A nagy
elődökkel folytatott folyamatos, el nem múló párbeszéd, a posztmodern irodalom intertextualitása
sokszor segít az elemzésben, szövegértésben, rávilágít a jelentős szerzők jellemző alkotói módszereire, motívumaira.

2.2.2.4.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Arany János, az útmutató
(Életmű)

Órakeret
20 óra

A bűn és bűnhődés problematikája – az ókortól a 19. századig.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, ballada, óda, elégia,
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes.
Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. A walesi bárdok,
Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek is).
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok
megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet növelése.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; néhány jellegzetes alkotásának
összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének,
költészete jellegének megismertetése.
Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása.
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Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására,
a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Arany János pályaképe. PályaAz életmű főbb alkotói korszakaiInformatika:
szakaszok (költői magatartások)
nak; költészete sajátosságainak isKönyvtári és internetes
és jellemző alkotások.
merete.
tájékozódás.
Az időben eltévedt hős: A Toldi
Petőfi és a népies stílustendencia
estéje értelmezése.
továbbélésének felismerése.
A ballada műfaji sajátosságai;
A lírikus és epikus költőszerep
Művészettörténet:
lehetséges kategorizálások, tema- szembeállítása, változó megítélése.
A 19. század magyar
tikus és szerkesztésmódbeli küA Toldi és a Toldi estéje néhány
festészete, Zichy Mihály
lönbségek a két balladakorszak
szempontú összevetése.
illusztrációi.
alkotásaiban (három-négy ballada Tények és értékek. A cselekedet
pl. Ágnes asszony, Szondi két
erkölcsi megítélése. A bűn, büntetés
apródja, Tengeri-hántás, Hídbűnhődés, felelősségtudat fogalmai- Történelem:
avatás stb.
nak elkülönítése, értékelése.
Az Arany-balladák törJellemző lírai tematika (pl. ars
A historizmus legfontosabb jellem- ténelmi háttere.
poeticák), hangnemek, műfajok
zőinek ismerete.
(pl. elégiko-óda, elégia) és szerEgy-egy lírai/képzőművészeti alkokesztésmód, verstípusok (pl. idő- tás önálló értelmezése; az Aranyra
és értékszembesítés, létösszegjellemző lírai témák, műfajok, poézés) a nagykőrösi és a kései költikai megoldások, versformák, verstészetben (Letészem a lantot,
típusok ismerete.
Epilogus és legalább még három- Memoriterek tolmácsolása (teljes
négy lírai alkotás pl. Ősszel,
művek, valamint epikai alkotások
Kertben, A tölgyek alatt).
részletei).
Kitekintés: egy kis hatástörténet: Arany életművének bemutatása:
nyugatosok Aranyról (Babits,
(legalább öt-hat lírai alkotás, kétKosztolányi, Móricz szövegeinek három ballada és a Toldi és a Toldi
értékelése).
estéje alapján); a műveiről szóló
Historizmus a magyar festészetvélemények, elemzések értelmezében (pl. Barabás Miklós, Szinyei se, kritikus befogadása; egy-egy
Merse Pál, Munkácsy Mihály
szóbeli témakörben kijelölt feladat
alkotásai). Zichy Mihály illusztkifejtése.
rációi Arany-balladákhoz. A Magyar Nemzeti Galéria „Magyar
történelmi festészet” című állandó kiállításának megismerése
kutatólap segítségével. Budapesti
séta − a múlt századi épületek,
épületegyüttesek felkutatása,
megismerése.
Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, elégico-óda
ütemhangsúlyos és időmértékes formák és együtthatásuk (pl.
Kulcsfogalmak / fogalmak
felező tizenkettes/alexandrinus stb.), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés), recepciótörténet.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

„Emberiség-költemény” magyar módra
Madách Imre: Az ember tragédiája; utópiák
(Színház– és drámatörténet,
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18 óra
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Az irodalom határterületei)
A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk helyzete
a 19. század első felében.
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége.
Előzetes tudás
Goethe: Faust, Vörösmarty: Csongor és Tünde.
William Golding: A Legyek Ura.
Az emberi létezés alapkérdéseinek felvetése. Transzcendens és materiális létezés konfliktusa.
Közelebb jutás a mű megértéséhez többféle módszerrel: filozófiai, bölcseleti
Tantárgyi fejtartalmak, sajátos drámai hősök; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a
lesztési célok
drámai költemény mibenléte stb. Műértelmezés többféle megközelítésből.
Az utópiák és ellenutópiák világának egy-egy társadalmi berendezkedés kritikájaként való bemutatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Madách Imre: Az ember tragéNéhány – akár egymásnak ellentInformatika:
diája – sok szempontú műértelmondó – műértelmezés megismeré- Tájékozódás a Tragédia
mezés.
se, kritikus befogadása.
hazai és nemzetközi
Műfajiság és következményei a
Tájékozódás a művek utóéletében,
színházi előadásairól,
szerkezetre és hősökre.
intertextuális vonatkozások.
fordításairól.
Történelemszemlélet, bölcseleti
Szövegismeret (házi olvasmány).
háttér (szabadelvűség és pozitiMemoriter: részlet(ek) a műből,
vizmus, utópikus szocialisták →
szállóigévé vált sorok.
Történelem:
ellenutópia).
A mű önálló értelmezése, egy szóFilozófiai irányzatok a
Tér- és időszerkezet (keret- és
beli érettségi témakör anyagának
19. században (pl. pozitörténeti színek/álomszínek, álom összeállítása, és az abban megjelölt tivizmus, Comte, Taine).
az álomban).
feladat kifejtése.
A tragédiában megjeleSzereplők és céljaik, ellentétes
nített történelmi korérdekek.
szakok.
Kitekintés: utópiák az irodalomban (kiselőadások, műbemutatók), pl. Huxley: Szép új világ,
Természettudomány:
Orwell: 1984, Állatfarm; GolKopernikusz: a helioding: A Legyek Ura, Ray Bradcentrikus világkép megbury: Fahrenheit 451 stb.
alkotása.
Dráma:
Dramatikus játékok.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Utópiák a film világában, pl. Terry Gilliam:
Brazil, Michael Redford:
1984, François Truffaut:
Fahrenheit 451 stb.
Drámai költemény, lírai dráma, világdráma, emberiségköltemény, kétszintes dráma, bölcseleti elvek, falanszter, utópia, ellenutópia, pozitivizmus.
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Az előmodernség jegyében – magyar irodalom a
Tematikai egy19. század második felében:
Órakeret
ség / Fejlesztési
Vajda János, Mikszáth Kálmán (portré),
25 óra
cél
századvégi novellisták
Retorika
Arany János életműve.
Madách: Az ember tragédiája.
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei.
Előzetes tudás
Egy Jókai-regény.
Érvelő szövegek értelmezése és alkotása.
Jelentéstani ismeretek.
Kulturált véleménynyilvánítás.
Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő,
szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbeszélői
állásfoglalás meg(nem)jelenése az elbeszélő művekben.
Régióhoz kötődés és egyetemes emberi kérdések felvetése összefüggésének,
egymást nem kizáró voltának bemutatása.
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a líra
alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a novelTantárgyi fejlaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy relesztési célok
gény sok szempontú megközelítése. A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben.
A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése/felelevenítése, ezek alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban.
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése.
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi,
gondolkodási képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A 19. század második felének
A 19. sz. második fele magyar iroTörténelem:
magyar irodalmából néhány szer- dalmi sajátosságainak és a korszak
Filozófia – a létre vonatző és mű(részlet) ismerete.
néhány jellemző tendenciájának (pl. kozó kérdések, etika,
Vajda János alkotói helyzete,
Petőfi és a népiesség hatásai) isme- erkölcsfilozófia.
költészetének jellemzői (legalább rete.
két műve, pl. Húsz év múlva, A
Vajda és az Ady fellépése előtti
vaáli erdőben, Nádas tavon, Az
költők (pl. Reviczky, Komjáthy)
Földrajz:
üstökös).
szerepének, hatásának ismerete.
A földrajzi tér regionális
A századvég és századelő
A századvég novellisztikájának né- szerveződése, a Miknovellisztikája (műelemzési lehe- hány darabját értelmezve a novella- száth-regény/ek topolótőségek, pl. Gozsdu Elek, Petelei elemzési készség elsajátítágiája.
István, Tömörkény István, Bródy sa/továbbfejlesztése.
Sándor [Rembrandt-ciklus],
Mikszáth elhelyezése a magyar reCholnoky Viktor, Ambrus Zoltán gény- és novellairodalom történeté- Praktikus tanulás:
műveiből).
ben, egy regényének sok szempontú Retorikai alapok.
Mikszáth alkotásainak jellemzői, megközelítése, adott szempontú,
témák, motívumok és műfaji vál- önálló novellaértelmezés.
tozatok az életművében;
Műismeret: Vajda János legalább
Történelem:
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írásművészetének sajátosságai,
stílusszintézise.
A Tót atyafiak és A jó palócok
novelláinak világa (előbbiből
legalább egy, utóbbiból legalább
két mű elemzése).
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, Új Zrínyiász, A
Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat;
szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás, időben eltévedt hősök).
Kitekintés: Egy novellafüzér vagy
regény a 20. században – Bodor
Ádám: Sinistra körzet (pl. Connie
Illafeld szőre) és/vagy Mikszáth
parafrázisok napjainkban (pl.
Tóth Krisztina: Tímár Zsófi muskátlija, Grendel Lajos
Palócországa stb.).
A lelkiismeret szabadsága és a
személy erkölcsi felelőssége.
Szándék és következmény.
Mikszáth parlamenti tevékenységének, és az Új Zrínyiász segítségével a retorikai alapműveltség
megerősítése, kibővítése.
A szónok tulajdonságai, feladatai,
a szónoki beszéd kommunikációs
funkciói.
A beszéd felépítése, a beszéd
megszerkesztésének menete az
anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. Az érvelési hibák. A
cáfolat módszerei.
A kiselőadás és a vizsgafelelet
felépítése.
A hatásos előadásmód eszközei.
Az előadás szemléltetésének
módjai: bemutatás, prezentáció
stb.
Kulcsfogalmak / fogalmak

egy műve; Mikszáth egy regénye
(házi olvasmány) és három novellája;
Tájékozódás a művek utóéletében,
intertextuális vonatkozások.
A tanult/olvasott művek (önálló)
értelmezése; egy szóbeli érettségi
témakör anyagának összeállítása és
az abban megjelölt feladat kifejtése.
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
Az alapvető retorikai alapfogalmak
jelentésének ismerete mai értelemben; a retorika és a kommunikációs
tényezők kapcsolata, a retorika
kommunikációbeli szerepe.
A szónok legfontosabb tulajdonságainak, a beszédfajták ismerete.
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközeinek) és nem
nyelvi kifejezésbeli eszközeinek
ismerete és használata a különféle
szövegműfajokban, az audiovizuális
és multimédiás közlés különböző
formáiban.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás
gyakorlása különböző helyzetekben.
Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.

Antik szónokok, neves
magyar szónoklatok (pl.
Kölcsey, Kossuth, Deák).
Közéleti megnyilatkozások retorikája.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A meggyőzés, befolyásolás, a hatás eszközei.
Dráma:
A színpadi beszéd retorikai elemei.
Matematika:
Bizonyítás, érvelés, cáfolat.

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság, nézőpontváltások,
Don Quijote-izmus, időben eltévedt hősök, novellafüzér,
dzsentri-tematika, szabad függő beszéd.
Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó,
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törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita,
ajánlás). Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat,
befejezés (összefoglalás, kitekintés). Érv, tétel, bizonyítás, öszszekötőelem. Érvelés, indukció, dedukció.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Klasszikus modernség: az európai epika a roÓrakeret
mantika után (19. sz. második fele)
25 óra
(Világirodalom)
Romantika, műfajkeverés, fejlődési regény, történelmi regény, hőstípusok, feElőzetes tudás
lesleges hősök, hivatalnokfigurák, mindentudó regényíró.
Eszmény és valóság, látszat és valóság viszonyának értelmezése.
A környezet, származás és a nevelődés hatása a hősök karakterére.
Különböző életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések megismerése,
értékelése.
A művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi ítélőképesség fejlesztése.
A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és értéTantárgyi fejkelése.
lesztési célok
A romantika és a kritikus, realista szemlélet együtthatásának, folytonosságának
felismertetése, a realista stílusirányzat jellemzőinek értelmezése.
Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.
Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek (novella/regény): házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló/házi dolgozat
készítése
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A realista és naturalista epika
Eligazodás a 19 századi prózapoéti- Történelem:
jellemzői (esztétikai elvek, tema- ka és (kisebb alapossággal) a zene
Kitekintés a 19. század
tika, látásmód, stílus- és formaje- világában. Szabadság és korlátozott- nagy gondolkodóira (pl.
gyek) a 19. század közepétől; a
ság – elszámolási képesség a morá- Spencer).
prózaepika újításai (nézőpontok, lis korlátok átlépésének következsíkváltások, időszerkezet, polifó- ményeivel.
nia; új műfaji változatok) a kisHázi dolgozat / beszámoló / könyvés nagyepikában.
ajánló készítése egyéni olvasmányKarriertípusok, életpályák, hivaélmény alapján a korszak műveiből.
talnokok, értelmiségiek, nősorMűismeret: néhány mű/részlet pl.
sok: művek, szemelvények az
Emily Brontë, Dickens, Jane Ausangol/amerikai, francia, német és ten, Thomas Hardy műveiből. Stenorosz irodalomból (pl. Emily
dhal: Vörös és fekete, Balzac:
Brontë, Dickens, Stendhal, BalGoriot apó, Flaubert: Bovaryné
zac, Flaubert, Zola, Gogol, Lev
(utóbbi három regényből legalább
Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov kettő), Zola, Gogol: A köpönyeg,
alkotásaiból.
Lev Tolsztoj: Iván Iljics halála,
Az aktuálisan tanított szerzőkhöz, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés,
művekhez kapcsolódó fogalmi
Csehov egy novellája.
ismeretek.
Egy választott/kijelölt epikai alkotás
A programzene és az opera műfa- (házi olvasmány) elemző bemutatáji határainak kitágítása – Debussy sa a közös értelmezés után.
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és Wagner.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Egy lehetséges szóbeli témakörben
kijelölt feladat kifejtése.
Realizmus, klasszikus modernség, naturalizmus, karrier-regény,
lélektani regény, Napóleon-kultusz, impassibilité, eszmeregény,
tolsztojánizmus, a hagyományos időrend megbontása, regényciklus, mindentudó elbeszélő, polifónia, beszélő nevek,
görbetükörrendszer, nézőpontváltások, megbontott időrend,
szillogizmus, programzene, fantasztikum, leit-motiv.

Klasszikus modernség: az európai líra a romantika után (19. sz. második fele), újítások a képÓrakeret
zőművészetben, stilisztika
25 óra
(Világirodalom)
Romantika, műfajkeverés, befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető
szóképek és alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás, stílusregiszterek, nyelvi
Előzetes tudás
magatartás, nyelvi norma.
Képzőművészeti korszakok ismerete a 19 század első feléig.
A különféle stílusirányzatok, képzőművészeti és poétikai törekvések, formabontó újítások megismerése, együttélésük, együtthatásuk, a sokszínűség megtapasztalása.
A többértelműség, az értelmezési lehetőségek szélesedésének elfogadása, a
kizárólagosságra törekvő jelentéstulajdonítás elvetése.
Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a kommuTantárgyi fejnikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.
lesztési célok
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat
és stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Impresszionizmus, szimbolizmus Új ábrázolási technikák megismeré- Történelem:
és a lírai műnem megújítása (pl. a se.
Kitekintés a 19. század
személyiség, a lírai közvetlenség A helyzetnek, kommunikációs célnagy gondolkodóira – a
háttérbe szorulása, a látomás fel- nak megfelelő stíluseszközök tudalétre vonatkozó kérdések
szabadítása, objektivizálódás).
tos használata a szövegalkotásban.
(pl. Schopenhauer,
Ősz-toposz a költészetben:
A stíluselemek, stíluseszközök sze- Kirkegaard, Nietzsche).
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
repének értelmezése művészi és
Különböző forrásszöveMallarmé, Rilke, Whitman) műmindennapi szövegekben (jelentésgek stílusjellemzői.
veiből.
feltáró, hatáselemző gyakorlatok).
Kitekintés: a Nyugat recepciója – Egy-két választott/kijelölt lífordításesztétika, ősz-versek a 20. rai/képzőművészeti alkotás (házi
Matematika:
században – Babits, Kosztolányi
olvasmány) elemző bemutatása a
Periodicitás, ismétlődés
stb.
közös értelmezés után. Önálló vers- mint szervezőelv
A jellegzetes stílustípusok (stíértelmezések, különböző fordítások poetizált szövegekben.
lusárnyalatok), a leggyakoribb
összevetése. Portfoliókészítés.
stílusrétegek jellemzői.
A nyelvi szintek alkalmi és a
Idegen nyelvek:
szótárakban jelölt állandó stílusBeszélt nyelvi stílusreTematikai egység / Fejlesztési
cél
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értéke.
A szóképek, összetett költői képek, alakzatok, egyéb poétikai
jellemzők funkciója és használata.
Képzőművészeti, festészeti megújulás (témák, szemlélet, technikák, színvilág stb.): az akadémizmussal szemben:
preraffaeliták, barbizoni iskola,
impresszionizmus, a szalonok
világa, posztimpresszionizmus,
pointillizmus, vadak, szecesszió
(pl. Monet, Manet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Gaudí, Rodin,
Klimt stb.)

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

giszterek.
Természettudomány,
földrajz:
Metaforák és egyéb szóképek a természettudományos szövegekben.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Nyilvános megnyilatkozások, különféle műsortípusok, illetve internetes felületek jellemző
stílusregiszterei.
Akadémizmus, preraffaeliták, impresszionizmus, posztimpreszszionizmus, parnasszizmus, l’art pour l’art, szimbolizmus,
pointillizmus, vadak, szecesszió, kötetkompozíció, allegória és
szimbólum, zeneiség, prózavers, szabad vers, tárgyvers, a műfordítások értelmező szerepe.
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos
stb.). Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási,
tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). Stílushatás.
Szóképek (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum, komplex
kép).
Alakzatok (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus,
oximoron stb.). Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés,
alliteráció, áthajlás, figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.
Mondatstilisztikai eszközök (verbális stílus, nominális stílus,
körmondat).

A modern dráma kialakulása – az európai dráÓrakeret
ma és színház a 19. sz. második felében
14 óra
(Színház- és drámatörténet)
Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare,
Molière).
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv), drámai műfajok, drámatípusok.
Arisztotelészi dramaturgia.
A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és
felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morális vonatkozásai
különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 19. századi változatainak
megértése.
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatása,
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két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása.
A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az európai dráma és színház a
Önmegvalósítás és önkorlátozás
Dráma:
19. sz. második felében – a koregymásnak feszülő szempontjainak Dramatikus játékok.
szak drámairodalmának újdonsá- értékelése.
gai, drámai alkotások, valamint
A romantika utáni drámatörténet
két szerző dramaturgiája.
néhány jellemző tendenciájának
Informatika:
Illúziók tragédiája: Ibsen két mű- ismerete.
A különféle színházi
vének elemzése (pl. BabaszoKét Ibsen- és egy Csehov-dráma
előadások, interpretációk
ba/Nóra és A vadkacsa – házasismerete; értelmezése ill. értelmezé- felkutatása.
sági válság, élethazugság; a mosi lehetőségeinek megismerése, a
dern polgári dráma megteremtékétféle dramaturgia bemutatása.
se, az ibseni dramaturgia sajátos- Mű és paródiája – a stílusjellemzők
ságai (pl. analitikus szerkesztésfelnagyításának/eltúlzásának értelmód, szimbólumok, reformátormező jellege.
és rezonőr-figurák, hangnemkeTájékozódás a művek utóéletében,
veredés stb.
intertextuális vonatkozások.
Vágyak és megvalósulási lehető- A művek értelmezéseinek kritikus
ségek: egy Csehov-mű elemző
befogadása; egy szóbeli érettségi
bemutatása (pl. Ványa bácsi, Há- témakör anyagának összeállítása és
rom nővér). A csehovi dramatur- az abban megjelölt feladat kifejtése.
gia sajátosságai (pl. a drámaiság
fogalmi változása; drámaiatlan/lírai dráma; főszereplő-, konfliktusok és cselekménynélküliség; csoportképek/cselekvésképtelenség; párhuzamos monológok/fedett dialógusok, ironikus látásmód); új műfaji
változatok, új játékstílus.
Kitekintés: drámaparódiák értelmező jellege: pl. Karinthy: A
kenguru stb.
Színjáték, drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, élethazugság, vezérmotívumok, szimbóluKulcsfogalmak / fogalmak
mok, líraiság.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Kompország egyik kikötője: a Nyugat
Órakeret
A poláris ellentétek költője – Ady Endre
22 óra
(Életmű)
A klasszikus modernség irányzatai és alkotói, a századvég magyar irodalma.
Historizmus, szecesszió, vadak.
Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak összevetése, konfliktusai.
A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy
a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
Tájékozódás a századelő folyóirat-irodalmában és a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai,
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lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása.
Hazaszeretet, nemzetostorozás és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét
konfliktusai.
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének jellege, nyelvi újításai.
Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom
nagy hagyományaival, kódjaival.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló
vélemények, elemzések értelmezésével is.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A századelő folyóirat-irodalma,
A Nyugat jelentőségének ismerete a Mozgóképkultúra és
annak sokszínűsége, a korabeli
magyar kultúrtörténetben.
médiaismeret:
irodalmi életben játszott szerepe. Megismerkedés stílusirányzatokkal, Kritikai gondolkodás; a
A Nyugat mint folyóirat és moz- filozófiai, lélektani iskolák (pl.
média társadalmi szeregalom; szerkesztési elvek, szerFreud, Bergson) néhány jellemzőjé- pe, használata.
kesztők, kritikusok, nemzedékek; vel.
célkitűzések; filozófiai és stílusAz életmű főbb jellemzőinek, alkoirányzatok hatása, megismerteté- tói sajátosságainak ismerete;
Történelem:
se.
Ady/Ady költő szerepének elhelye- Magyarország és Európa
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) zése a magyar irodalom történetéa 20. század első feléperiodicitása, felépítése, folyóben.
ben, létfilozófiák.
iratcikkek visszakeresése, hivatAdy jellemző köteteinek, szerkeszkozása.
tési módszereinek, lírai témáinak,
Képzőművészet: elszakadás a
poétikai megoldásainak alapos isInformatika:
régitől: a szecesszió győzelme;
merete.
Folyóirat-kutatás a weNagybánya, a Nyolcak és az akÖnálló versértelmezések megfogal- ben.
tivisták
mazása.
Ady Endre életműve, pályaképe. Műismeret: A Sion-hegy alatt; Góg
Címadás, kötet- és cikluskompo- és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út
zíció; költői szerepvállalás, az
az éjszakában és még kb. 10 mű
innováció szándéka.
(memoriterek is).
Klasszikus modernség, szeceszLegalább egy hírlapi cikk elolvasásziós-szimbolista látásmód; a
sa.
versritmus megújítása.
Ady továbbélése, hatása a 20. száÉn-szerep és ars poetica (pl. Góg zad második felében és a 21. század
és Magóg fia vagyok én, A muelején.
száj-Herkules, A Hortobágy poé- Az Ady-életmű jellemzőinek bemutája, Hunn, új legenda).
tatása a műveiről szóló vélemények,
A táj mint kulturális környezet
elemzések (paródiák) értelmezése,
(pl. A magyar Ugaron, A Tiszaegy-egy szóbeli témakörben kijelölt
parton, A Gare de l’Esten).
feladat kifejtése, memoriterek tolA szerelem küzdelem és (hazumácsolása.
dott) idill - Léda- és Csinszkaversek.
Harc a létért, nihil, Halál – létösszegzés (pl. Az ős Kaján, Kocsi-út az éjszakába).
Kurucság, magyarság (pl. A fajok
cirkuszában, Nekünk Mohács
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kell).
Isten-keresés (pl. A Sion-hegy
alatt, Istenhez hanyatló árnyék).
A világháború rettenete (pl. Az
eltévedt lovas, Mag hó alatt,
Krónikás ének 1918-ból, stb.).
Ady publicisztikája, egy-két jelentős cikk megismerése: pl. Ismeretlen Korvin-kódex margójára.
Kitekintés: kuruc-versek a 20-21.
században, kortárs nemzetostorozó költemények (Szilágyi Ákos:
Magyar Ugar, Édes hazám-kötet
stb.); férfi-és női versek (gender);
Ady a tankönyvekben – egy kis
recepciótörténet.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.
Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés, vezérvers, ars poetica, látomásos képalkotás, lírai hős, toposzok, értékőrzés, archaizálás,
profetikus beszédmód, publicisztika.

Ady prózai tükörképe– Móricz Zsigmond
(Portré)

Órakeret
12 óra

Realista és naturalista epika, Mikszáth novellisztikája, Móricz legalább egy
műve, pl. Gyermekversek, Hét krajcár vagy Légy jó mindhaláElőzetes tudás
lig/Pillangó/Árvácska.
Beavatás-történetek.
Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több
szempontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.
Tantárgyi fejA vidéki értelmiségi és a paraszti létforma egzisztenciális, morális kérdései.
lesztési célok
Az elbeszélés szerkezete és a történet időrendje közötti eltérés, a nézőpontok és
a nézőpontváltások funkciójának értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Móricz alkotásainak jellemzői,
Móricz helyének, kötődéseinek isFöldrajz:
írásművészetének sajátosságai;
merete a magyar epika történetében A földrajzi tér regionális
művészetének naturalista és rea(Nyugat; népi írók mozgalma, Kelet szerveződése.
lista elemei.
Népe); alkotásmódjának jellemzőit.
Tárgykörök, témák (pl. paraszti,
Néhány alkotás értelmező-elemző
dzsentri; szegénység) és műfaji
megközelítése, adott szempontú,
Mozgóképkultúra és
változatok (novella, elbeszélés,
önálló műértelmezés (elsősorban
médiaismeret:
történeti példázat, idill-típusú
novellaelemzés).
Móricz-művek filmes,
regény stb.).
Tájékozódás a művek utóéletében,
televíziós adaptációi (pl.
A személyiségcsonkulás drámai
intertextuális vonatkozások.
Pillangó, Égi madár,
feszültsége a kisepikában - a ko- Műismeret: Móricz egy regénye
Rokonok, Barbárok,
rai novellák világa (legalább két
(házi olvasmány) és három novellá- Árvácska).
mű elemzése, pl. Tragédia, Szeja.
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gény emberek, Judit és Eszter).
Egy szóbeli érettségi témakör anyaBeavatás a magyar Bovary körgának összeállítása és az abban
Ének:
nyezetében, a változatlanság tra- megjelölt feladat kifejtése.
Népdalfeldolgozások.
gédiái – Az Isten háta mögött
vagy egy másik Móricz-regény
(pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany,
Tündérkert) elemző értelmezése
(műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek).
A romboló őserő mítosza és metaforái – Barbárok.
Tájékozódás a folklór irányában:
Bartók és Kodály munkássága
(valamint Dohnányi és Lajtha
László).
Kitekintés: Grecsó Krisztián:
Barbárok, történelmi regények a
Tündérkert után (pl. Esterházy
Péter, Rakovszky Zsuzsa, Spiró
György, Darvasi László művei).
Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma Elbeszélő, nézőpont, szociális érzékenység, dokumentarizmus, öszKulcsfogalmak / fogalmak
tönrobbanás, feszültségív, cselekmény, stílus, az időrend megtörése, balladaiság.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A megbotránkoztatás esztétikája – avantgárd
Órakeret
irányzatok; a magyar avantgárd
15 óra
(Világirodalom)
Képzőművészeti alapismeretek, preraffaeliták, szimbolizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, szecesszió, vadak.
Előzetes tudás
A formabontás korábbi példái.
A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, esztétikai elveinek, képzőművészeti, poétikai, filmes megoldásainak feltárása; az első látásra érthetetlen, vagy éppen könnyen létrehozható alkotások
Tantárgyi fejfunkciójának, jelentőségének beláttatása.
lesztési célok
Nyitottságra és vele párhuzamosan kritikus szemléletre nevelés.
Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban.
Portfolió létrehozása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Avantgárd irányzatok lehetőség
Megismerkedés a 20. sz. eleji stílus- Történelem:
szerint minél több művészeti ág- irányzatokkal, a csoportok, progEurópa nyugati fele a
ban (irodalom, képzőművészet,
ramjaival, esztétikai elveivel, képszázadelőn, az első vizene, film).
zőművészeti, zenei, poétikai megol- lágháború, a fasizálódás.
Formabontás és formaépítés (kö- dásaival.
zös tendenciák a stílusirányzaA magyar avantgárd és abban Kastokban).
sák szerepének vizsgálata, megérté- Praktikus tanulás:
Futurizmus, expresszionizmus,
se.
Portfolió-készítés.
kubizmus, dada, szürrealizmus,
Portfolió-készítés: az avantgárd té130
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konstruktivizmus,
szuprematizmus, a Bauhaus:
szemelvények az egyes irányzatok dokumentumaiból (mozgalmak, kapcsolat a történelemmel,
politikával, célkitűzések, formajegyek), illetve képzőművészeti
és irodalmi alkotások (pl. Matisse, Munch, Picasso, Chagall,
Duchamp, Klee, Braque, Léger,
Dalí, Mondrian, Malevics,
Marinetti, Majakovszkij; Trakl,
G. Benn; Apollinaire, Éluard
műveiből).
A 20. század zenéje – a második
bécsi iskola: Igor Sztravinszkij,
avantgárd és experimentális zene,
Schönberg.
A magyar avantgárd sajátosságai,
az aktivizmus programja; Kassák
Lajos szerepe, lapjai (egy-két
művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

makörének feltérképezése előre
megadott szempontok segítségével,
portrék, műértelmezések, vázlatok,
alkotótevékenység.
Kiállítás létrehozása a dokumentumokból, portfoliókból, saját alkotásokból.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Az expresszionista film,
Bunuel-Dalí: Az andalúziai kutya.
Rajz, alkotás:
Egy avantgárd „műalkotás” létrehozása.

Avantgárd, expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dada,
szürrealizmus, konstruktivizmus, aktivizmus, kiáltvány, polgárpukkasztás, szabad vers, szimultánizmus, önműködő írás,
képvers (kalligramma), a talált tárgyak művészete (readymade), montázs, kollázs, lépcsőzetes versek, szabad képzettársítás.

Aki „rühellé a prófétaságot”: – Babits Mihály
(Életmű)

Órakeret
20 óra

A Nyugat-jelenség, szecesszió, avantgárd irányzatok
Ars poeticák, időmértékes formák; Horatius, Berzsenyi költészete, filozófiai
Előzetes tudás
irányok, Freud.
Önértelmezés, önirónia, társadalmi szereplehetőségek.
Létezés, megváltozott szerep, erkölcsi kötelességérzet a háború, világégés, történelmi kataklizmák idején.
Betegség és prófétai küldetés értelmezési lehetőségei.
Tantárgyi fejBabits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, műérlesztési célok
telmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások
feltárása.
A rájátszások, szövegköztiség megértéséhez kapcsolatkeresés az európai és a
magyar irodalom hagyományaival, kódjaival.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Babits Mihály életműve, pályaBabits pályaképének, alkotói korInformatika:
képe. Pályaszakaszok, kötetek,
szakainak, a Nyugat történetében
Kutatás a weben, Babits
költői magatartásformák, világbetöltött szerepének ismerete.
utalásai, utóélete.
kép, értékrend, művészetfelfogás Jellemző témák, a rájátszási techni131
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(homo moralis); a bölcseleti, filozófiai, lélektani érdeklődés hatásai.
A Nyugat-jelenség szerepe művészetében és az ő szerepe a
Nyugat sorsának alakulásában,
írói tekintélye, a Baumgarten-díj.
Műfordítói, regény-, esszé- és
irodalomtörténet-írói tevékenysége.
A szellemi nyugtalanságból fakadó intellektuális líra - már induláskor (pl. In Horatium, Fekete
ország, Esti kérdés, A lírikus
epilógja stb.).
A freudi személyiség-megoszlás,
a kettős tudat regénye - A gólyakalifa.
Amikor muszáj megszólalni (pl.
Május huszonhárom Rákospalotán, Húsvét előtt, Fortissimo
stb.).
Értékőrző magatartás, szigetélmény (pl. A gazda bekeríti házát, Cigány a siralomházban,
Csak posta voltál stb.).
Figyelem a létezés egyetemességére, a próféta-szerep (pl. Holt
próféta a hegyen, Mint különös
hírmondó stb.).
A gyötrelem kiváltotta közvetlen
személyesség (pl. Ősz és tavasz
között, Balázsolás).
A bibliai példázat erejével - Jónás
könyve.
Ismétlés: retorikai alakzatok, ill.
ezek megjelenése Babitsművekben..
Stílusirányzati sokszínűsége (pl.
impresszionizmus, szecesszió,
szimbolizmus); klasszicizálás,
antikizálás; hagyomány és modernség egysége.
Kitekintés: pl. Kovács András
Ferenc: Pro domo, Messze…
messze…
Kulcsfogalmak / fogalmak

ka, poétikai jellemzők fel- és megismerése.
Babits-művek önálló értelmezése,
elemzése.
Műismeret: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még néhány verse, A
gólyakalifa (házi olvasmány), pl. A
lírikus epilógja, In Horatium, Fekete
ország, Messze, messze…, stb.
(memoriter is) és a Jónás könyve.
Tájékozódás a művek utóéletében,
intertextuális vonatkozások.
A Babits-életmű jellemzőinek bemutatása, egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtése.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Kritikai gondolkodás;
egy folyóirat társadalmi
szerepe, hatása.
Történelem:
Magyarország és Európa
a 20. század első felében, fenomenológia,
szellemtörténet.

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, a
továbbkérdezés esztétikája, rájátszás, szövegköztiség, osztott
személyiség, ars poetica, példázat (parabola), parafrázis, intellektuális költészet, önértelmezés, önmegszólítás, klasszicizálás.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Vendégségben a Földön – Kosztolányi Dezső
(Életmű)

Órakeret
20 óra

Szecesszió, számadás- és létösszegző versek (pl. Berzsenyi, Csokonai, Ady,
Babits).
Előzetes tudás
Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.
A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás.
A személyiség megkettőzése, osztottságának felismertetése.
A nyelv és a gondolkodás kapcsolatának vizsgálata Kosztolányi prózai munkásságának tükrében.
Tantárgyi fejKosztolányi jellegzetes lírai és epikai témái, poétikai megoldásai. Műelemzélesztési célok
sek, műértelmezések.
Téma, hangnem, beszédhelyzet, szerkesztés és műfaj összefüggéseinek feltárása.
Hangnemek, esztétikai minőségek felelevenítése, megfigyelése: pl. szép, rút,
humor, fenséges.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kosztolányi életműve, pályaképe, Az életmű, pályakép ismerete;
Történelem:
jelentősége, hatása, a homo
Kosztolányi elhelyezése a magyar
Létfilozófiák Heidegger,
aestheticus magatartásmodellje.
irodalom történetében.
Freud-hatás; cselédsors.
Az Ady-revízió tanulságai.
Kosztolányi jellemző lírai témáinak,
Szerep – játék, osztott személyipoétikai megoldásainak; kis- és
ség, szerkezet - A szegény kisnagyepikájának általános ismerete,
Mozgókép- és médiaisgyermek panaszai.
legalább négy lírai alkotás, kétmeret:
Értékrendek ütköztetése - Bolhárom novella és az Édes Anna (há- Az Édes Anna-filmek.
dog, szomorú dal.
zi olvasmány) értelmezése, elemzéPletyka, mánia, elfojtások, részse.
vét-etika - Édes Anna.
Csáth Géza egy novellájának elemAz elfojtott vágyak megtestesítő- zése.
je, Esti Kornél – a nyitó- és záró- Eligazodás formanyelv és hagyofejezeten kívül még egy novella – mány, létértelmezés, tudattalan stb.
pl. a nyelv, mint a tudat létezési
kérdéskörében.
formája: A bolgár kalauz. ApaEredeti alkotás és feldolgozások
modellek, összeomló apakép – A összevetése.
kulcs és A fürdés önálló értelme- Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
zése.
feladat kifejtése.
Magatartásmodellek a halállal
Memoriterek: két-három Kosztolászemben - Számadás-kötet: kisnyi vers.
szerkezetek, pl. Őszi reggeli, Októberi táj, létértelmezés és
vendégléttudat a Hajnali részegségben, Halotti beszéd (esetleg
összevetve Márai azonos című
költeményével).
Kitekintés: Csáth Géza novellái
(pl. Anyagyilkosság, A varázsló
kertje), motívumainak továbbélése (pl. Esterházy Péter művészetében). Reflektálások Kosztolányi
költészetére, parafrázisok,
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hommage-ok (pl. Orbán Ottó: K.
Dezső, Varró Dániel: Borbála,
Jenei Gyula:Hajnali éberség).
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Homo aestheticus, a személyiség osztottsága, vendéglét, versciklus, búcsúzásvers, számadásköltészet, végesség, novella,
novellafüzér, példázatosság, lélektan, tudattalan, autentikus lét.

Definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban.
Tapasztalatszerzés a szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában, verbális
és vizuális információk (illusztráció, tipográfia stb.) együttes kezelése, rendszerezése, felhasználása. Az információ értékének, jelentőségének felismerése, az
információ-felhasználás normái és etikai vonatkozásai. Képesség gondolatok,
szövegek emlékezetben tartására, képesség logikus gondolkodásra: összefüggések, tagolódás, párhuzam, ellentét, ok-okozati viszonyok felismerése, alkalmazása.
Megbízható, alapos tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom
kiemelkedő alkotóiról írásban. A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. A feldolgozott epikai, lírai és drámai
művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetése. Fogékonyság
s részvétre, az igazságra, a megértésre, a tragikumra, az erkölcsi és érzelmi
konfliktusok megértésére, a pozitív érzelmekre, a derűre, a szépségre.
Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, az eltérő vélemények megértése, újrafogalmazása. A kifejezésmódok, stíluseszközök megfigyelése, értelmezése: a megbeszélt művek értelmezésének
világos összefoglalása.
Házi dolgozat elkészítésekor ismerkedés a szakirodalom felhasználási lehetőségeivel, önállóságra törekvés. Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
Eligazodás az irányzatok sokféleségében. Átfogó kép kialakítása a 19. század
második fele és századelő európai irodalmáról, képzőművészetéről, Magyarországáról, a Nyugat irodalmi műhelyének jelentőségéről, a nagy alkotók életművéről.
A tanult műalkotásokat ismerete, elemzése, az adott szerzőktől más művek önálló értelmezése. A tájékozottság bizonyítása egy-egy tanult mű tágabb kontextusában. A megismert alkotók portréjának tárgyszerű bemutatása.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.
A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, rendezett írás, önálló kézikönyvhasználattal törekvés a normakövető helyesírásra.

2.2.2.4.2 12. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

A Nyugat irodalmi műhelye – magánműhelyek
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Tóth Árpád, JuÓrakeret
hász Gyula (Látásmódok)
21 óra
Kávéházi kultúra (Regionális kultúra)
Parnasszizmus, l’art pour l’art, impresszionizmus, szecesszió.
A Nyugat-jelenség.
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia.
134
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Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.
A magyar tájköltészet hagyományai.
Karinthy és Krúdy sajátosan különleges helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői.
A nosztalgia és humor szerepe az ember önértelmezésében.
Tantárgyi fejParódia és karikatúra az irodalomban, a nyelvi humor összetevői, lehetőségei.
lesztési célok
Időfelbontás követése, megértése.
Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.
Azonosulás a Pest 20. századi értékeivel, a regionális kötődés erősítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Karinthy kisepikájának jellemzői, A Nyugat első nemzedékének tevéMozgóképkultúra és
humorfelfogása, irodalmi karika- kenysége, jelentősége.
médiaismeret:
túrái, műértelmezései egy novella Karinthy és Krúdy, ill. Juhász Gyula Filmes adaptációk pl.
(pl. A cirkusz; Találkozás egy
és Tóth Árpád helyének kijelölése a Huszárik Zoltán Szindfiatalemberrel; Barabbás, ill. az
korszakban (újságírás, műfordítás;
bádja.
Így írtok ti egy-egy darabja alap- Nyugat, illetve csoporthoz nem tarKarinthy megfilmesített
ján.
tozás), ill. más nyugatos szerzők
művei pl. Révész
Krúdy Gyula írói világa (esetleg
ismerete.
György: Utazás a kokortársak Krúdyról), egyéni hang- Eligazodás a korabeli Pest kávéházi ponyám körül.
ja, szecessziós nyelve legalább
útvesztőiben, művelődéstörténeti
egy novella alapján (pl. Szindbád ismeretek a 20. század eleji főváútja a halálnál, Utolsó szivar az
rosi/művészi/értelmiségi létről.
Történelem:
Arabs Szürkénél); anekdotikusMűalkotások önálló értelmezése,
Urbanizáció, városi élet
ság, az idő és az emlékezés fornovella- és összehasonlító elemzések Budapesten.
maalkotó szerepe, párnovellák.
(pl. mű és paródiája) készítése.
Tájköltészet Vajda után, elfakuló Eredeti alkotások és feldolgozások
emlékek: Juhász Gyula (legalább összevetése.
Társadalomismeret:
két mű).
Műismeret: Karinthy min. két-három Civil társadalom, a loA művészvers fogalma és a műválasztható műve; Krúdy egy novel- kális kulturális szervevészbarátság megverselése (Gulá- lája, Juhász Gyula két-három műve, ződések jelentősége.
csy Lajosnak, a preraffaelitizmus Tóth Árpád egy-két műve.
magyar változata – Gulácsy festé- Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
szete).
feladat kifejtése.
Hangulatiság és vízió, életképszerűség (Tiszai csönd, Tápai lagzi);
Az érzés állandósága, nosztalgia
(Milyen volt..., Anna örök).
Szépségkeresés és vallomásosság:
Tóth Árpád (legalább két mű).
A pillanat nagyszerűsége, elégikusság (Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú); A hajó-metafora megújítása – Elégia egy rekettyebokorhoz.
Vendéglátó jelenetek – Krúdy:
Isten veletek, ti boldog Vendelinek!, Márai Sándor: Szindbád
hazamegy, Huszárik Zoltán.
Szindbád – a film vendéglőjelenete.
A kávéházi lét, mint társasági
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kultúra, egy újfajta szellemi tájékozódás létformája – írók, költők,
képzőművészek pl. Rippl-Rónai
József (Japán, Bristol, EMKE,
New York Centrál a Nyugatzsúrokkal).
A kávéház, mint irodalmi téma
(pl. Karinthy: Halandzsa, Mint
vélgaban; Krúdy: Mese a varrógépről).
Kitekintés: a Nyugat műhelyében
(pl. Kaffka Margit, a szerkesztés
elvei, esszéírók).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Humor, irodalmi karikatúra, paródia, stílusimitáció, karcolat,
novellaciklus, hasonmás, alterego, időfelbontás, nosztalgia,
utazástoposz, szövegszerűség, életkép, műfordítás.
Régió, regionalitás, hagyomány, kávéház, az irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet.

Induló század, táguló horizont - Gondolkodásbeli
és művészeti sokarcúság a század első felének
Órakeret
Európájában - a késő modernség
31 óra
(Világirodalom, Színház- és drámatörténet)
Biblia – evangéliumok, átváltozás-történetek, a klasszikus modernség irodalma,
az avantgárdizmus
Előzetes tudás
Csehov és Ibsen dramaturgiája.
A századelő művészeti törekvéseinek egyben láttatása a sokszínűség és sokféleség elismertetésével párhuzamosan.
A különféle társadalmi berendezkedések különféle látásmódokat megkívánó
ábrázolásmódjainak megkülönböztetése, értékelése.
Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek értelmezése
Döntéshelyzetek és felelősségtudat szoros kapcsolatának tudatosítása.
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése.
Tantárgyi fejMűvek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, törlesztési célok
téneti, kulturális kontextusok megvitatása.
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására.
A színház és a dráma alakulása, új törekvések.
A drámai történetmondás sajátosságai.
Színház és dráma kapcsolata.
A katarzis lehetőségei, átértelmezése a modern drámában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Filozófiák, tudományok és művé- A 20. századi irodalom meghatározó Történelem:
szetek kölcsönhatása.
törekvésének, formai / szerkezeti /
Meghatározó szellemi
Újabb illúziók, újabb tragédiák
poétikai újításának megismerése,
áramlatok, az egzisztenmég újabb drámai keretben – pl.
két epikus, legalább egy-egy lírai és cialista filozófia francia
Gorkij: Éjjeli menedékhely,
két drámai alkotó egy(-két) művéés német változata, a
Brecht: Kurázsi mama és gyernek ismerete (házi olvasmányok),
multipoláris világ.
mekei vagy Három garasos opeértelmezése ill. értelmezések ismeTematikai egység / Fejlesztési
cél
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ra, Arthur Miller: Az ügynök
halála, Jean-Paul Sartre: Az Ördög és a Jóisten.
A manni és kafkai polgár rettenete - Tonio Kröger, Mario és a
varázsló, Kafka: Az átváltozás és
A törvény kapujában (a művész
és polgár problematika, a hatalomnak kiszolgáltatott ember és
az emberi méltóság konfliktusa,
elidegenedés-élmény).
Német és angol nyelvű irodalom,
újító törekvések pl. Hermann
Hesse, James Joyce műrészletek.
A Biblia átváltozása - Moszkvában - Bulgakov: Mester és Margarita (áttételek sorozata, társadalomkritika, betétregény = apokrif
evangélium, narrációs technika,
erkölcsi döntéssorozat, a befejezés kétértelműsége).
Lírai alkotások (szemelvények,
részletek).
Egy-két lírikus tematikája, poétikai jellemzői egy-két művének
bemutatásával (pl. Ezra Pound,
Gottfried Benn, T. S. Eliot, Federico García Lorca, O. E.
Mandelstam, F. N. Pessoa, Dylan
Thomas, Paul Celan, Kavafisz,
Brodszkij, Zbigniew Herbert
stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

rete, érvekkel alátámasztott elfogadása vagy elutasítása.
A tanult ill. a korban jelentős szerepet játszó szerzők egy művének
bemutatása/ajánlása.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

Természettudomány:
A tudományos gondolkodás hatása az irodalomra pl. Einstein, relativitáselmélet, kvantumelmélet, modern pszichológia.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A mozi „új világnyelve”,
filmes adaptációk.

Késő modernség, családregény, vezérmotívum, függő beszéd,
elidegenedés-élmény, fantasztikum, metaforikus jelentés, betétregény, objektív líra, intellektuális költészet, montázstechnika,
abszurd.
Epikus színház, elidegenítő effektusok, song, tézisdráma, katarzis, flash back, egzisztencialista dráma.

A szépség koldusából felnövekvő meglett ember
– József Attila
Órakeret
(Életmű)
23 óra
A Duna-motívum a magyar irodalomban
(Regionális kultúra)
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is);
művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is).
A két világháború közötti korszak történelme és társadalomtörténete; a szegénység problémaköre, nagyvárosi, kávéházi kultúra.
Freudizmus.
Az avantgárd irányzatai – szürrealizmus, szabad vers.

137

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M űv é s z et e k t a nt á r g y c s o po r t

Az autonóm személyiség megteremtésének igénye és buktatói, egyén a társadalomban és kisebb közösségben – szembesítés a viszonyok ellentmondásosságával.
Többféle megközelítésmód, lírai műfajok és verstípusok összegző jellemzése,
József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében, jellemző lírai téTantárgyi fejmák, stílusirányzati jellemzők, költői nyelvhasználat összetettsége, komplex
lesztési célok
képek, egyéb poétikai megoldások feltárása.
Találkozás József Attila máig ható befolyásával a magyar költészetre.
Műelemzések készítése.
Nemzeti identitás – a Duna, mint „irodalmi emlékhely”, összetartó erő, jelkép…
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
József Attila pályaképe, a kánon- Az életmű, pályakép ismerete; JóInformatika:
ban elfoglalt helye, a késő mozsef Attila elhelyezése a magyar
Könyvtári és internetes
dernséget idéző költészeti elvei.
irodalom történetében.
tájékozódás József AttiStílusirányzatok (pl. expresszioJellemző témák, motívumok, poéti- la-dokumentumokról.
nizmus, szürrealizmus,) és stílus- kai jellemzők fel- és megismerése.
tendenciák (pl. újnépiesség) hatá- A József Attila-i mélységek megérsa.
tése, önálló műértelmezések előbb
Ének:
Jellemző motívumok (pl. játék,
kérdéssorok segítségével, majd
Megzenésített költemégyermek, apa, anya, éjszaka, a
anélkül. is.
nyek.
város pereme, bűntudat).
A tiszta és kevert műfajok, verstípuKomplex képek, síkváltások.
sok teljes biztonsággal való felismeAz indulás biztos szárnypróbálrése.
Történelem:
gatásai (pl. Megfáradt ember,
Műismeret: Külvárosi éj; Óda; TuKorabeli irányzatok és
Nem én kiáltok, Tiszta szívvel,
dod, hogy nincs bocsánat és még
hatásuk; filozófiai kérszegényember-versek).
legalább tíz műve.
désfelvetések.
A biztos önmegismerés felé:
Memoriterek: két-három József Atszámadás- és születésnapi versek tila-vers.
(pl. Nemzett József Áron, József Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt Földrajz:
Attila, Kész a leltár, Medáliák).
feladat kifejtése.
A Duna földrajzi helye,
A városi táj (pl. Téli éjszaka,
szerepe a közép-keletKülvárosi éj, Elégia, Hazám).
európai régióban.
Az Eszmélet mint a magyar költészet összegző kompozíciója.
A menekülés egyik lehetősége: a
szerelem (pl. Klárisok, Óda, Flóra-versek).
A szellemi magatartás összefoglalója: Eszmélet-ciklus.
Apa- anya- és istenkeresés (pl.
Kései sirató, Bukj föl az árból...).
„Alkosd meg végzeted” – a kései
József Attila (pl. Tudod, hogy
nincs bocsánat, Karóval jöttél,
Talán eltűnök hirtelen.).
József Attila, a megkerülhetetlen
- Illyés Gyula, Nagy László, Pilinszky János, Orbán Ottó hozzá-,
ill. róla írott művei ill. a Már nem
sajog-kötet művei, Ars poeticaés Születésnapomra-parafrázisok
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(Orbán Ottó, Varró Dániel, Tóth
Krisztina, Kovács András Ferenc
stb.).
József Attila: A Dunánál című
verséből kiindulva a magyar költészet Duna-versei (pl. Arany
János: Híd-avatás, Ady Endre: A
Duna vallomása, Petri György: A
Dunánál – a Duna, mint összetartó, nemzeti és közép-európai
identitásképző erő.
Az egyén történeti meghatározottsága.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Társadalmi kiszolgáltatottság, újnépiesség, pszichoanalízis,
autentikus lét, komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás, groteszk, szerelmi költészet, eszméletvers.

Radnóti Miklós, Pilinszky János, Szabó Lőrinc,
Órakeret
Ottlik Géza, Örkény István, Weöres Sándor
25 óra
(Portrék, Látásmódok)
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Szabó Lőrinc egy vagy két verse, Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).
Weöres Sándor-költemények a Rongyszőnyegből.
Előzetes tudás
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története.
Az egzisztencialista filozófia lényege, Biblia, evangéliumok, Vergilius eclogája, barokk festészet.
A zárt tér, mint modell-lehetőség (pl. Golding: A Legyek Ura), Örkény István
néhány egyperces novellája, barokk festészet.
A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt.
Az Auschwitz-szindróma a művészetben.
Különbségtétel a hazához, közösséghez való tartozás és az aktuális, emberellenes politika között.
Klasszikus és modern műfajok, versszervező elvek együttélésének, összefonódásának bemutatása.
A lírai beszédmód változatainak, jellemző műfajok, témák több szempontú
Tantárgyi fejmegközelítése.
lesztési célok
Az epikai alkotásokban a jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása, a nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése.
Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadására/megfogalmazására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A fenyegetettségben felnövő köl- A szerzők elhelyezése a magyar
Történelem:
tészet - Radnóti Miklós: életút és irodalom történetében, jellemző
Holokauszt, munkaszoléletmű kivételes egysége (haláltémák, motívumok, poétikai jellem- gálat, munkatábor.
tudat, munkaszolgálat, lágervers; zők, narrációs technika fel- és megTematikai egység / Fejlesztési
cél
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idill és tragikum).
Veszélyeztetett idill a pásztorköltészet klasszikus álarcában (pl.
Mint a bika, Eclogák).
A történelmi tragédia és a személyes végzet összekapcsolása (pl.
Nem bírta hát, Töredék).
Hitvesi költészet, (pl. Tétova óda,
Levél a hitveshez).
A mártíromság felé - Bori notesz,
(Hetedik ecloga és még egy költemény pl. Erőltetett menet, Á la
recherche, Razglednicák).
Az Apokalipszis közelében: a
világbotrány versbe foglalása –
az Auschwitz utáni líra lehetőségei - Pilinszky János egyedi költészete (a Harmadnapon és még
egy műve alapján, pl. Négysoros,
Francia fogoly, Harbach 1944,
Apokrif stb.).
A kérdező ember magatartása –
Szabó Lőrinc.
Illúziótlan, keserű és kegyetlen
ön- és világszemlélet – Az Egy
álmai, Semmiért egészen, Különbéke.
Emlékezetből épülő ciklusok –
Tücsökzene, A huszonhatodik év.
Önmegfigyelés, önértelmezés a
zene segítségével – Mozart hallgatása közbe.
Weöres Sándor költészetének
tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; Magyar
etüdök alapján); mítoszversei,
gondolati költészete, teljességeszménye; szerepversei, stílusutánzatai, (pl. a Psyché) szemelvényei nyelvlogikai – kombinatorikai játékai.
A világ színpada a modern nevelődési regényben – Ottlik Géza:
Iskola a határon (összetett elbeszélői helyzet, emlékezéstechnika, idősíkok, megidézett művek,
jelképek, modelliskola, nyelvszemlélet stb.).
A katonaiskola falán lógó festmények (Rembrandt, Velázquez)
kapcsán a barokk festészetről
tanultak átismétlése.

ismerése.
Műismeret: Radnóti: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még legalább három műve (memoriter is);
Szabó Lőrinc egy-két műve, Weöres
Sándor néhány műve; Pilinszky
János Harmadnapon és még egy
műve;
Ottlik Géza: Iskola a határon (házi
olvasmány); Örkény István: Tóték
és két-három egyperces novella.
Eredeti alkotások és feldolgozások
összevetése.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

140

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Bódy Gábor: Psyché,
Örkény-adaptációk.
Matematika:
Kombinatorika, bináris
oppozíció (Weöresversek).
Informatika:
Adattárak, honlapok,
önálló tájékozódás pl. a
Márai-és az Ottlik- kultuszról.
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A világháború groteszksége és
végtelen tragikuma – Örkény
István groteszk látásmódja és /
vagy a Tóték alapján, valamint
néhány egyperces novella értelmezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Újklasszicista poétika, eklogaciklus, idill és tragikum, holokauszt, Auschwitz, razglednica, szabad vers, szerepvers, stílusutánzás, szövegköztiség, négysoros, egypercesek.

„Még megvagyunk” – A máig nyúló magyar művészet [pl. Áprily Lajos, Déry Tibor, Dsida Jenő,
Gion Nándor, Illyés Gyula, Márai Sándor, Mészöly Miklós, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes,
Németh László, Sánta Ferenc, Sarkadi Imre, Sütő András, Szabó Magda, Szerb Antal, Szilágyi
Domokos, Vas István]
(Portrék, Látásmódok)

Órakeret
20 óra

A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Korábban tanult lírai, epikai művek, drámák értelmezése, elemzése, szakirodaElőzetes tudás
lom-kutatás.
Különféle narrációs technikák, lírai beszédmód változatainak ismerete.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műváTantárgyi fejlasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadásálesztési célok
ra/megfogalmazására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább öt szerző művészetének A század irodalma törekvéseinek,
Mozgóképkultúra és
sajátosságai, poétikai-narrációs
sajátosságának ismerete (nemzeti
médiaismeret:
eljárásai.
konzervatív irodalom, népi írók
Sarkadi- Márai-, Sánta-,
Példák: Áprily Lajos gazdag
mozgalma, határon túli magyar és
Szabó Magda-, Kertészformakultúrája; Viola költője:
emigráns irodalom).
adaptációk.
Dsida Jenő versei; Nagy László
Legalább öt szerző életművének
költészetének jellemzői (pl. népi- ismerete, elhelyezése az irodalmi
esség, hosszúénekek, montázskánonban.
Informatika:
technika, képrendszer, portrévers, Eredeti alkotások és feldolgozások
Internetes közlés, szöképvers) egy-két műve alapján
összevetése.
veghelyek, irodalmi
(pl. Himnusz minden időben, Ki
Műismeret: legalább öt szerző egyadattárak, honlapok –
viszi át a szerelmet; József Attikét alkotása, valamint legalább egy
önálló tájékozódás.
la!; Menyegző); Alakváltozatok
esszé (pl. Szerb Antal, Nemes Nagy
Szilágyi Domokos költészetében; Ágnes).
Vas István párbeszéd-versei;
Múzeumi kutatólap segítségével egy
Nemes Nagy Ágnes tárgyias lírá- aktuális kiállítás anyagának feldolja és esszéi.
gozása (pl. Ludwig Múzeum).
Márai Sándor életműve néhány
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
epikus szemelvény alapján (pl.
feladat kifejtése.
Egy polgár vallomásai; Napló);
Illyés Gyula és az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe
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(vagy részletek).
Németh László egy regénye (pl.
Iszony) vagy egy drámája (pl. II.
József; A két Bolyai).
Belső vívódások egy Sarkadidrámában pl. Elveszett paradicsom, Kolhaas-történet mint örök
példázat – Sütő András: Csillag a
máglyán; Egy korszak és elszenvedői – Déry Tibor: Niki; Az
erkölcsi helytállás lehetőségei a
világháború rettenetében – Sánta
Ferenc: Ötödik pecsét; szigorú
szerkesztés és példázatosság Mészöly Miklós egy művében pl.
magasiskola, jelentés öt egérről;
Gion Nándor „dúsított realizmusa” a Virágos katonában; Női
sorsok – Szabó Magda: Régimódi
történet; Az elfojtott belvilág –
Szerb Antal: utas és holdvilág…
Művelődés- és irodalomtörténeti
tájékozódás: a nemzeti konzervatív irodalom, a népi írók mozgalma, a határon túli és emigráns
irodalom.
Szerteágazó, ám egymást feltételező utak a képzőművészetben és
a zenében - absztrakció,
szürnaturalizmus, konceptuális és
kinetikus művészet, performance;
stb. ill. Ligeti György, Szokolay
Sándor, Petrovics Emil, Kurtág
György művei.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

Pl. népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, határon túli, ill.
emigrációs irodalom, hosszúének, portrévers, képvers, groteszk
látásmód, tárgyias líra, Nobel-díj, intertextualitás,
szürnaturalizmus, Kárpát-medencei, erdélyi irodalom;
transzszilvánizmus, emigráns irodalom stb.

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
(választható szerzők, művek)

Órakeret
20 óra

A 20. századi magyar irodalom tendenciái, Auschwitz-szindróma, intertextualitás.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
közötti összefüggés felismertetése.
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A tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a fogalmi műveltség bővítése.
Kortárs alkotások értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése.
Kertész Imre Sorstalanság című regényének feldolgozása.
Az elektronikus tömegkommunikáció, a webfelületek és az irodalom kölcsönhatásának megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények a kortárs széppró- Megismerkedés a kortárs irodalom, Történelem:
zai alkotásokból, lírai művekből, a posztmodern törekvéseivel, sajáAuschwitz, holokauszt,
esszéirodalomból, valamint a
tosságát, eligazodás a kulturális élet munkaszolgálat, munkakortárs dráma és színház világa – modern jelenségei között (könyvün- tábor.
legalább két választott mű elemnepek, sikerkönyvek, irodalmi dízése (pl. Esterházy Péter, Nádas
jak).
Péter, Parti Nagy Lajos, Spiró
A szerzők elhelyezése a magyar
Mozgóképkultúra és
György stb.).
irodalom történetében, jellemző
médiaismeret:
Lehetséges tematikus csoportosí- témák, motívumok, poétikai jellem- Az elektronikus tömegtások pl. a „nőbe bújás” (Csokozők, narrációs és szituációs, jelenekommunikáció és az
nai Lili, Sárbogárdi Jolán);
tező technika fel- és megismerése.
irodalom kölcsönhatásáposztmodern jelenségek – idézés- Tájékozódni tudás a kortárs irodalnak új jelenségei.
technika, a szövegköztiség momi eseményekről, a megjelenő fodern változatai; a posztmodern
lyóiratokról, könyvekről, digitális
líra (pl. Tandori Dezső, Szilágyi
kiadványokról.
Informatika:
Ákos, Petri György, Oravecz
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt A digitális közlés példái,
Imre stb.).
feladat kifejtése.
hangoskönyv, e-book.
Irodalmi díjak és díjazottak: „A
koncentrációs táborok boldogsága” – Kertész Imre Nobel-díjas
regénye (a Nobel-díjas: Kertész
Imre Sorstalanság című regénye
– fejlődésregény vagy sem, időkezelés, az olvasói várakozás
felülírása, identitáskeresés).
Kortárs irodalmi élet.
Tájékozódás az irodalmi és
könyvtári adatbázisok, blogok,
kritikai folyóiratok között.
Önálló olvasmányválasztás
szempontjai, indoklása, értékelése, mások szempontjainak értelmezése.
Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok,
Kulcsfogalmak / fogalmak
hangoskönyv, digitális közlés, posztmodern, intertextualitás.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Ősi formáktól a technicizációig,
az archetípustól az abszurdig
– Századunk második felének világművészete
(Világirodalom)
Modern zene
Szövegalkotás
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Avantgárd irányzatok, a késő modernség irodalma, irányzatok egymás mellett
élése, Poe és a detektívtörténetek.
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete.
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
Előzetes tudás
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete.
A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
közötti összefüggés felismertetése.
Tantárgyi fejA tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a fogalmi műveltség bővílesztési célok
tése.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés
céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás.
Esszéírási gyakorlatok.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények szépprózai alkotá- Áttekintés a XX. század második
Mozgóképkultúra és
sokból, a dráma és színház viláfelének művészeti törekvéseiről.
médiaismeret:
gából a világ minden tájáról.
Néhány kiemelkedő alkotás ismere- A kortárs filmművészet
Példák: Abszurd világ – abszurd
te, a válogatni tudás képessége a kor egy-egy kiemelkedő
dráma - Dürrenmatt: A fizikusok, kínálta lehetőségekből Hessétől
alkotása, a tanult művek
Beckett: Godot-ra várva, Ionesco: Calvinóig.
adaptációja.
A kopasz énekesnő.
Eredeti alkotások és feldolgozások
Városnyi és családnyi emberiség összevetése.
– Camus: A pestis, Márquez:
Tájékozódni tudás a kortárs világTörténelem:
Száz év magány.
irodalmi eseményekről, könyvekről, Egzisztencializmus, a
A „fecsegő felszín” kisszerű
digitális kiadványokról, képzőmű20. század nagy katakkalandjai mögött rejlő mély emvészeti jelenségekről.
lizmái.
ber- és életismeret - Hrabal: Szi- Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
gorúan ellenőrzött vonatok vagy
feladat kifejtése.
Sörgyári capriccio stb.
Lényegre törő, világos fölépítésű,
Informatika:
Egy anti-detektívtörténet (pl.
információban gazdag, kifejtett szö- Szövegszerkesztési,
Borges: A halál és az iránytű
veg alkotása a tájékoztató, érvelő,
könyvtárhasználati, invagy Umberto Eco. A rózsa nemeggyőző, vitázó közlésformák
formációkeresési ismeve).
valamelyikében (pl. digitális formá- retek.
Szabad témák – a tanulócsoport
ban, multimédiás kiegészítésekkel).
érdeklődése szerint választott
művek megtárgyalása és nem
utolsó sorban filmek megtekintése.
Nagyváros és visszavonulás – az
építészet végletei (pl. Le Corbusier, Alvar Aalto).
Neoavantgarde (?) zenei aláfestéssel - akciófestészet, gesztusfestészet, art brut, pop art, performance-ok stb. (pl. Henry Mo-
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ore, Motherwell, Dubuffet, Andy
Warhol, ill. Pierre Boulez). Az
érvelő esszé szerkezete.
A klasszikus zenén túl: a jazz
műfajai a kezdetektől napjainkig,
a beat és a klasszikus rock, világzene; zenés színház (színházlátogatás – rockopera), filmzene,
alkalmazott zene, a mai könnyűzene stílusai és irányzatai (tanulói
bemutatók); a mass média jelensége és zenei anyaga.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Posztmodern, neoavantgarde, intertextualitás, art brut, pop art,
performance, egzisztencializmus, anti-detektívtörténet.
Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.

Általános nyelvészeti ismeretek

Órakeret
16 óra

A tanult nyelvi-grammatikai, kommunikációelméleti, jelentéstani, stilisztikai,
retorikai, nyelvtörténeti ismeretek.
A szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. Az anyanyelvről, nyelvről tanultak átisTantárgyi fejmétlése, kiegészítése rendszerezése, az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi
lesztési célok
témaköreinek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ember mint nyelvhasználó
A nyelvről való gondolkodás, a
Idegen nyelvek:
lény; a nyelv, a kommunikáció és nyelvvel való bánásmód tudatosodá- Nyelvtípus, kommuniaz ember elválaszthatatlan egysé- sa, a felelős nyelvhasználat erősíté- káció, nyelvi tolerancia.
ge.
se.
A nyelvről, a nyelvhaszA nyelv mint jelrendszer, a nyelv A tanult nyelvészeti, kommunikáci- nálatról szerzett ismeremint a gondolkodás része.
ós, szövegértési és szövegalkotási,
tek.
A nyelvek egyező és eltérő tulaj- nyelvi ismeretek rendszerező áttedonságai, nyelvtipológia, főbb
kintése.
nyelvtípusok és jellemzőik (az
anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése).
Nyelvi identitás.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.
Modern nyelvészeti törekvések,
új szemléletek.
Ismétlés.
Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika,
Kulcsfogalmak / fogalmak
stílus, jelentés, nyelv és társadalom, nyelvtörténet, nyelvi változás stb.
Előzetes tudás
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A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

A művekben megjelenített erkölcsi kérdések felismerése, megértése, következtetések önálló levonása.
Az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élményforrásszerűségének végső tudatosodása, együttműködés, a másként vélekedő személyének elfogadása, az eltérő vélemény tiszteletben tartása, a saját vélemény
megvédése, illetve korrigálása.
A 20. század világ- európai és magyar művészeti törekvéseinek átfogó ismerete, áttekintési képesség.
Önálló ítéletalkotás, értékválasztás, a giccs felismerése, ezzel összefüggésben a
tömegkultúra hatalmas kínálatának helyén kezelése.
Életművek ismeretének bizonyítása: az alkotói pálya jelentős irodalomtörténeti
tényeinek, tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával.
Művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése.
A pályakép néhány tematikus, műfajbeli, tartalmi változásának bemutatása,
összhangban az egyes életművek sajátosságaival.
Néhány korábban tanult szerző 20. századi utóélete, hatása az irodalmi hagyományban.
Portré: a szerző és műve, az életmű jellemző témáinak, műfajainak bemutatásával.
Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú öszszevetése.
A műelemzési, -értelmezési, -értékelési, illetve a különböző műalkotások öszszehasonlítását segítő eljárások, módszerek, valamint a tárgyalt fogalmak ismerete, alkalmazási készsége, az érintett művelődéstörténeti korszakok, stílusirányzatok jellemzése.
A megértést biztosító olvasni tudás; törekvés a rendezett, olvasható írásképre,
megfelelő helyesírásra minden írásbeli munkában.
Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése.
Kreatív, világos felépítésű, szabatos szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről szóban és írásban a tartalomhoz, a kommunikációs alkalomhoz illő nyelvi, stilisztikai eszközök megfelelő kiválasztásával.
A könyvtár és az Internet lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok megoldásához: szakszerű anyaggyűjtés, -feldolgozás, idézés.
Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok birtokában az olvasott irodalmi és nem irodalmi művek társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének értelmezése.
Értekezés és esszé írása megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, szabatos és
egyéni stílusban.
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles szóbeli előadás, ismertetés, összegezés.
Képesség az önálló ismeretszerzésre, a mindennapi élethez, irodalmi vagy
egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása: anyaggyűjtés és
-rendezés, jegyzet- és vázlatkészítés, a tanulás képessége.
Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.

146

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M űv é s z et e k t a nt á r g y c s o po r t

2.2.3

Dráma

2.2.3.1 7-8. évfolyam
A 7-8. évfolyam irodalomórái azt a célt szolgálják, hogy a szövegek feldolgozása egyben alkalmat
nyújtson a gyerekek személyiségének fejlődésére, kiteljesítésére. A „jobban olvasás”, mélyebb
megértés garanciája, ha a diákok saját élményeik segítségével válnak képessé a lehetséges jelentések feltárására. A változatos óravezetés és a diákok bevonásának érdekében a művészetismeret–
kommunikáció tantárgy órakeretét „hagyományos magyarórákra” és drámaórára tagoltuk. A
magyarórák többsége osztálykeretben zajlik, a drámaóra pedig csoportbontásban: míg az osztály
egyik felének drámaoktatása van, a másik felének irodalom. Azaz egy diáknak egy héten összesen
négy művészetismeret–kommunikáció órája van (három az osztállyal, a negyedik csoportban) és
egy drámaórája (csoportban). A csoportbontásban működő foglalkozásokhoz az osztályt mechanikusan, a névsor alapján bontjuk két részre.
A drámaórák célja kettős: sajátos eszközökkel (beszéd- és koncentrációs gyakorlatok, improvizációk, helyzetgyakorlatok, csoportos feladatok, illusztrációk, bemutatók, példajátékok stb.) egészítjük ki az aktuálisan olvasott művek feldolgozását, de ezen túl a drámaoktatás sajátos, önálló
célokkal is rendelkezik. Ilyenek a kommunikáció, kooperáció fejlesztése, együttes élmények szerzése a csoportos játékok révén, az alkotó és kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. A drámaoktatás
során a tanulók az összpontosítást, munkájuk megtervezését is „tanulják”, ami pozitívan csatolódik
vissza minden iskolai teljesítményben.
A drámaórák és az irodalomórák tematikája szorosan illeszkedik egymáshoz. Nem
színházasdit játszanak a gyerekek, hanem cselekvő módon, az önkifejezés eszközeivel dolgozzák
fel az olvasottakat. Így jóval könnyebben képesek értelmezni az akár nyelvi, akár tematikai szempontból bonyolultabb, összetettebb műveket. Ezt a drámaórai tevékenységeket követő elemző beszélgetések is segítik, amelyek során a diákok fogalmi ismeretei is bővülnek. A drámaórák komplex
módon járulnak hozzá a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák (anyanyelvi
kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, hatékony, önálló tanulás) és kiemelt fejlesztési feladatok (az erkölcsi nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a tanulás tanítása) megvalósításához.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt bemutató
órákat is.

2.2.3.1.1 7. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Kisfiúk és nagyfiúk

Órakeret 4 óra

Néhány elbeszélő műfaj (elbeszélő költemény, regény, mese, monda) és jellegzetességeik ismerete.
Alapismeretek a kommunikációról, alapkészségek.
A diákok aktuális életproblémáival rokon kérdések felvetése, értelmezése, modellálása eljátszott helyzetekben.
Az önmegértést, önértelmezést elősegítő tapasztalat szerzése.
A mindennapi kommunikációs helyzetek nyelvi mintái és magatartási szabályai, a kapcsolatteremtés és -tartás szóbeli formái, nyelvi viselkedési normák.
Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia.
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Ismeretek
− Egyén, beilleszkedés;
− A paródia fogalma, lényege;
a jó paródia kritériumai, készítésének „receptje”, a mérték jelentősége.
− Jellegzetességek megragadása (mozgás, tartás, tekintet,
szóhasználat); a megismert
stílusjegyek felismerése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészetismeret− Jellemábrázolás.
kommunikáció:
− Koncentrációs, bemelegítő és
Műfaji sajátosságok,
lazítógyakorlatok.
stílusjegyek
− Helyzetgyakorlatok.
Kosztolányi Dezső: Esti
− Ritmusgyakorlatok.
− Ön- és társismereti gyakorlatok. Kornél
Vámos Miklós: A rajz− Problémaközpontú tematikus
lap, A pofon
foglalkozások.
Karinthy Frigyes: Tanár
− A tanár által megadott téma
úr kérem
vagy fogalom, a tanulók által
közösen kidolgozott cselekményváz (jelenetváz) alapján.
− Szituáció megfogalmazása állóképben.
− Szituáció megfogalmazása
mozdulatsorral.
− Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral. Az alkalmazott dramatikus tevékenységek (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási
dráma stb.) különböző fajtáinak, eszközeinek, alkalmazási
céljainak megismerése.
− Fejlesztő és szinten tartó beszédgyakorlatok.
− A figyelem irányításának erősítése;
− Alkalmazkodás, érdekérvényesítés csoportos tevékenységek
során;
− Érzékenység, empátia, érzelmi
intelligencia ön- és társismereti
helyzetekben;
− Csoportszervezés, -szerveződés
változó feltételek megteremtése
mellett;
− Kooperáció dramatikus tevékenységek során, konszenzus
keresése és kialakításának technikái;
− Egymás munkájának tisztelete
− Közös dramatizálás alkalmazása
dramatikus tevékenység során.
Jellemábrázolás, megfigyelés, másolás, kiemelés, túlzás, önismeret, elvárás, beilleszkedés, csoportnorma, szerepkonfliktus,
helyzet- és jellemkomikum.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A vicctől a groteszkig

Órakeret 8 óra

A nevetés mint emberi reakció, a nevetés szerepe életünkben, konfliktusaink
feldolgozásában.
A komikum forrásai és változatai.
A komikum mint emberi hibák és társadalmi visszásságok leleplezésének eszköze – a komikum társadalomkritikai és pedagógiai funkciójának megértése.
Tantárgyi fejA nyelv szabálysértő alkalmazása a gyakorlatban komikumforrásként; a humor
lesztési célok
és az irónia szerepe, hatása a verbális és nonverbális kommunikációs folyamatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészetismeret–
− Helyzetkomikum, jellemko− tiszta, érthető, artikulált beszéd,
mikum
világos kifejezés, adekvát nyelv- kommunikáció:
használat;
A komikum forrásai
− A komikum változatai: Irónia,
szatíra, groteszk, abszurd.
− A humor, a gúny, a szatíra és az (viccek, karikatúrák,
− Komikumelméletek: fölényirónia, szatíra, groteszk,
irónia forrásainak azonosítása,
elmélet, kontrasztelmélet, túlabszurd).
hatásainak megismerése.
záselmélet, ismétlődéselmélet, − A fölény, a kontraszt, az ismét- Komikumelméletek (föhiba, a felszabadító nevetés,
lődés, a túlzás és a hiba felisme- lényelmélet, a felszabaszelepelmélet
dító nevetés, szelepelrése, a fogalmak tisztázása,
− Etika: feloldás, büntetés, ítélet;
mélet, kontrasztelmélet,
gyakorlati alkalmazása példájellemhiba
túlzáselmélet, ismétlőkon keresztül;
− Ítéletalkotás gesztusokkal, sza- déselmélet, hiba).
Nagy Lajos: Képtelen
vakkal.
− A figyelem irányításának erősí- természetrajz.
Czakó Gábor: A tudás
tése;
− Alkalmazkodás, érdekérvénye- öröklése.
Örkény-egypercesek.
sítés csoportos tevékenységek
Arisztotelész: Poétika.
során;
Umberto Eco: A rózsa
− Érzékenység, empátia, érzelmi
intelligencia ön- és társismereti neve.
helyzetekben;
− Csoportszervezés, -szerveződés
változó feltételek megteremtése
mellett;
− Kooperáció dramatikus tevékenységek során, konszenzus
keresése és kialakításának technikái;
− Egymás munkájának tisztelete
− Közös dramatizálás alkalmazása
dramatikus tevékenység során;.
Helyzetkomikum, jellemkomikum, humor, humorérzék, irónia,
szatíra, groteszk, paródia, karikatúra, burleszk, fölényérzet,
Kulcsfogalmak / fogalmak
feloldás, büntetés, ítélet, komikumelmélet, kontraszt, tabu, szelepelmélet, hiba-ésszerűtlenség.
Előzetes tudás

Tematikai egység / Fejlesztési

Eposz és komikus eposz
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cél
A komikum forrásai és változatai, a paródia.
A komikum forrásainak és változatainak bemutatása; emberi hibák és társadalmi visszásságok komikus leleplezésének megismerése.
Előzetes tudás
Történetek a görög mitológiából, Homérosz eposzai, a trójai háború, Odüsszeusz kalandjai.
A „bocsánatos bűnök” és a humor összefüggésének felismerése. Karaktertípusok és jellegzetes magatartásformák megnevezése.
Az eposz műfaji jellegzetességeinek megismerése és azonosítása a tárgyalt műTantárgyi fejvekben, a komikum forrásainak felismerése a tanult eposzparódiában.
lesztési célok
Az időmértékes verselés felismerése, a cselekmény elemeinek elkülönítése és
szerkezetének bemutatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
− Teremtéstörténet, istenek:
− A megismert görög istenek jel- Ének:
Káosz, föld, ég, tűz, víz.
lemzőinek, tulajdonságainak ér- Händel: Teremtés, ritmus.
telmezése, megjelenítése.
− A görög mitológia alapjai
− Értelmező felolvasás.
− Az énekmondó (rapszódosz)
szerepe.
− Egyes mítoszok, eposzrészletek
Művészetismeret–
eljátszása (anyaggyűjtés, válo− Odüsszeusz egyes kalandjaigatás, szerkesztés, dramaturgiai kommunikáció:
nak megismerése, dramatizáfeldolgozás, színpadra alkalma- Eposzi és komikus epolása.
szi jellemzők.
zás, memorizálás, próbafolya− Az eposz és a komikus
mat, bemutatás).
eposz.
−
Improvizációs gyakorlatok az
− Az eposzi kellékek: témaeposzi kellékek felhasználásámegjelölés, segélykérés, seval.
regszemle, isteni beavatko− Tiszta, érthető, artikulált beszéd,
zás, állandó jelzők, ismétlővilágos kifejezés, adekvát nyelvdések.
használat;
− A stílusparódia elemei
−
Az eposzparódia jellegzetessé− Homérosz: Iliász, Odüsszeia
geinek megjelenítése.
(részletek)
−
A stílusparódia értelmezése,
− Petőfi Sándor: A helység kabemutatása.
lapácsa (részletek)
−
A figyelem irányításának erősíRostand: Cyrano (részletek)
tése;
Varró Dániel: Túl a Maszat− Alkalmazkodás, érdekérvényehegyen (részletek)
sítés csoportos tevékenységek
során;
− Érzékenység, empátia, érzelmi
intelligencia ön- és társismereti
helyzetekben;
− Csoportszervezés, -szerveződés
változó feltételek megteremtése
mellett;
− Kooperáció dramatikus tevékenységek során,
− konszenzus keresése és kialakításának technikái;
− Egymás munkájának tisztelete
− Közös dramatizálás alkalmazása
dramatikus tevékenység során;
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

− különböző irodalmi vagy művészeti alkotások játékon, megjelenítésen keresztül történő feldolgozása.
Hősköltemény, eposz, eposzi kellékek: propozíció, invokáció,
enumeráció, in medias res, deus ex machina, állandó jelzők,
rapszódosz, stílusparódia, családfa, attribútum.

A komédia

Órakeret 7 óra

Műnemek és műfajok: a dráma sajátosságai.
A komikum forrásai és változatai, komikus műfajok.
A komikum forrásainak és változatainak bemutatása; emberi hibák és társadalmi visszásságok komikus leleplezésének megismerése.
A komédia műfaj megismerése.
Tantárgyi fejNéhány komikus jellemhiba megnevezése, a karakterhibák korhoz kötött és
lesztési célok
örök összetevőinek felismerése, megjelenítése.
Különböző értelmezési lehetőségek megfogalmazása, eljátszása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészetismeret–
− A dráma műneme, a dráma
− Epikus mű dramatizálása.
kommunikáció:
és az epika – összehasonlítás − A drámai szerkezeti egységek
A drámai műfajok sajá(expozíció, bonyodalom, tető− A commedia dell´arte
tosságai.
pont,
fordulat,
végkifejlet)
fel− Molière komédia: Jellemek,
ismerése, azonosítása, megalkoszerepkörök, szereplők
tása.
− A komikum forrásai: nagyíÉnek:
− Különbségtétel az utánzás,
tás, tévedés, félreértés, kármegjelenítés, illusztrálás, meg- Mozart-operák, Rossiniöröm
operák.
beszélés között.
− Tipizálás
− Tiszta, érthető, artikulált be− A komikus típusok befogaszéd, világos kifejezés, adekvát
dás-lélektani problémája: az
Rajz, Alkotás:
nyelvhasználat;
eltúlzott tulajdonságok és az
Díszlet- és jelmeztervek
önismeret viszonya, korabeli − Különbségtétel a helyzetvígjákészítése.
ték (félreértés, véletlen), a jelés mai befogadás.
lemvígjáték (a hős jellemző tu− Mozart és Rossini Figarolajdonságai, hibái) és a cselvígfigurái
játék (a cselszövő konkrét cél
− Molière: Tartuffe vagy Föselérése érdekében terveket sző,
vény
másokat megtéveszt) között.
Plautus: Hetvenkedő katona,
− Helyzetek, cselekvések és lelkiBeaumarchais: Figaro (részállapotok rekonstruálása a dialetek)
lógusok és az instrukciók alapján, a monológ és a dialógus eltérő funkciójának felismerése.
− Díszlet, jelmez, kellék, fény- és
hanghatások megismerése, alkalmazása.
− A figyelem irányításának erősítése;
− Alkalmazkodás, érdekérvényeElőzetes tudás
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

sítés csoportos tevékenységek
során;
− Érzékenység, empátia, érzelmi
intelligencia ön- és társismereti
helyzetekben;
− Csoportszervezés, -szerveződés
változó feltételek megteremtése
mellett;
− Kooperáció dramatikus tevékenységek során, konszenzus
keresése és kialakításának technikái;
− Egymás munkájának tisztelete
− Közös dramatizálás alkalmazása
dramatikus tevékenység során.
dráma, jelen idejűség, konfliktus, dialógus, monológ, akció,
dikció, komédia, gúnydal, mulatódal, commedia dell´arte, tragédia, színmű, vígjátéki szereptípusok, dramaturgia, expozíció,
bonyodalom, tetőpont, fordulat, krízis, végkifejlet.

Anekdoták, adomák

Órakeret 7 óra

Az epikus műnem és az epikai műfajok; a mese felépítése; a regény sajátosságai
A közvélemény természetrajza, az előítélet és a pletyka a magánéletben.
Tantárgyi fejAz anekdoták felismerése, az idilli és/vagy giccses elemek kiválasztása, az ellesztési célok
beszélői értékvilág elkülönítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészetismeret–
− Hír, pletyka, anekdota, ado− Az anekdota és adoma mint a
kommunikáció:
ma
történetmesélés élőbeszédbeli
Pletyka és tömegkomműfajainak megismerése, al− Kivonat, rövid előzetes
munikáció
kalmazása.
Előreutalás, sejtetés, késleltetés
− Az előreutalások, késleltetések
és a motívumok felismerése.
− Orientáció (betájolás): helyszín, időpont, személyek,
− Szókincsbővítés: régi és új szahelyzetek azonosítása
vak, kifejezések elsajátítása;
− A cselekmény bonyolítása
− Tiszta, érthető, artikulált beszéd,
világos kifejezés, adekvát nyelv− Erősítő eszközök: Értékelés,
használat;
értékelő kommentár
− A figyelem irányításának erősí− Eredmény vagy megoldás
tése;
− Zárlat: visszautalás a kivo− Alkalmazkodás, érdekérvényenatra.
sítés csoportos tevékenységek
− A beszélt nyelvi norma.
során;
− Érzékenység, empátia, érzelmi
intelligencia ön- és társismereti
helyzetekben;
− Egymás munkájának tisztelete.
Anekdota, adoma, hitelesség, csattanó, elvont jellemtípusok,
Kulcsfogalmak / fogalmak
Előzetes tudás
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kivonat, orientáció, zárlat.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Az epikus és drámai alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése.
A mindennapi élet problémáiról, illetve a tanult szövegekről, művekről saját
gondolat megfogalmazása, bemutatása, elfogadtatása.
A mindennapokban megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok
összefüggéseinek bemutatása, értelmezési lehetőségek felvetése szóban és cselekvésben.
Reális önismeret, kommunikációs tevékenység, tudatosság mind a hétköznapi,
mind a művészi önkifejezés során. Koncentrált, önálló tevékenység és csapatmunka, kreatív, az alkotásra alkalmas gondolkodásmód. A másik munkájának
tisztelete és elfogadása.
Aktív részvétel az alkotói tevékenységben, az elsajátított képességek és ismeretek alkalmazása.

2.2.3.1.2 8. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Beavatás

Órakeret 11 óra

Ősi kultúrák vallásai, szokásai.
Görög mitológia alapjai, egyes története.
Beavatás, felnőtté válás, szocializáció.
A felnőtté válásról, illetve az új közösségbe való beilleszkedésről szóló helyTantárgyi fejzetgyakorlatok, szituációs játékok révén az önértelmezés, önmegértés és önlesztési célok
meghatározás ismételt tudatosítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
− Mítosz, rítus.
− Koncentrációs és lazítógyakorla- Művészetismeret–
kommunikáció:
tok.
− Felnőtté avatási rítusok, a
Kosztolányi Dezső: A
felnőtté válás traumája.
− A tudatos megfigyelést és érzékelés fejlesztését célzó gyakorla- kulcs; Sánta Ferenc:
− A beavatás során feltáruló
Emberavatás; Sylvia
tok
világ törvényei, szerepek és
normák.
− A korábban megismert elbeszé- Plath: Beavatás; Ernest
Hemingway: Indián tálések és a drámajátékok során
− Vallási közösség, vallási népbor.
megjelenített normák, szerepek
szokások.
és szerepkonfliktusok azonosítá− Családi rítusok.
sa, az alkalmazkodás és az önTörténelem:
magunkhoz való hűség közötti
Ősi magyar hitvilág,
konfliktusok bemutatása, megsámánvallás.
élése.
− A felnőttség és a gyermekség
tartalmainak, jelentéseinek eljátszása
− A főnök/vezér szerepének megélése;
− A követés-elfordulás ellentétes
élményének és ezek következményeinek tudatosítása
− A megismert cselekmények újElőzetes tudás
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

ragondolása az eredetitől eltérő
nézőpontból, befejezésváltozatok megjelenítése;
− Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése;
− A nézőpontváltások eljátszása;
A megismert értékrendek és magatartások értékelése.
− Saját beavatás-élmények, rítusok
felidézése, eljátszása.
− A családi rítusok jelentőségének
tudatosítása.
− Improvizáció közösen választott
téma, fogalom, egyéni érzés, élmény kifejezésére.
Mítosz, rítus, beavatás, szerep, norma, elvárás, másság, toposz,
archetípus.

A sziget mint „kísérleti laboratórium”

Órakeret 12 óra

Ősi kultúrák vallásai, szokásai.
Kommunikációs csatornák felismerése, használata.
Egy motívum (a sziget) sorsának, alak- és jelentésváltozatainak vizsgálata. A
motívumtörténeti kontextusnak mint értelmezési keretnek az alkalmazása, és
Tantárgyi fejennek révén egy új értelmezési stratégia elsajátítása.
lesztési célok
A dramatizált helyzetek modellszerűségének tudatosítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
− Szerepek és csoportnorma, a
− Koncentrációs és lazítógyakorla- Művészetismeret–
kommunikáció:
csoportszerveződés folyamatok.
W. Golding: A Legyek
tai, emberismeret, tudás, cse- − A tudatos megfigyelést és érzélekvés.
kelés fejlesztését célzó gyakorla- Ura.
W. Shakespeare: A vi− Barbárság és civilizáció, ösztok
har.
tön és értelem, erkölcs, hata− A tanult sziget-közösségek hielomvágy, egoizmus.
rarchiájának, illetve alakulási fo- Jókai Mór: Az arany
lyamatainak bemutatása, model- ember.
− Individualizmus és gátlástalan
J. Verne vagy R. L.
önérvényesítés.
lezése
− A törvényalkotás folyama.
− A tanult művek ember- és társa- Stevenson vagy D. Defoe vagy R. Merle egy
dalomképének jellemzése, ösz− Kulturális kódok tudatosítása,
tön és értelem, barbárság és civi- „sziget-regénye”.
pl. a keresztény valláserkölcsi
lizáció, önzés és másokért vállalt
tanítás érvényesülése.
felelősség viszonyának eljátszá− Társadalmi, pszichológiai,
Történelem:
sa kitalált helyzetekben
mitológiai, bibliai értelmezés
A barbárság fogalma.
− A példázatszerűség, a modelllehetősége.
szerű sűrítés és felnagyítás, a
szimbolikus motívumok szerepének felismerése és felhasználása a drámajátékok során
− Motívumkeresés.
Előzetes tudás
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

− „A messziről jött ember” tanulságainak levonása.
− Bizalomgyakorlatok. Ön és
társismereti játékok.
− Improvizáció közösen választott
téma, fogalom, egyéni érzés, élmény kifejezésére.
Modellszerűség, motívum, ismétlő-feltáró szerkezet, példázatszerűség

Adaptációk

Órakeret 13 óra

A dráma szerkezete, Alapismeretek a kommunikációról.
Néhány példázat ismerete, A stílusparódia elemei.
A nyelv szerepe a kommunikációs folyamatban. A nonverbális kommunikáció.
A fordítás, mint a tartalom újraértelmezése. Az eredeti tartalom újraértelmezéTantárgyi fejse, aktualizálása, korszerűsítése. Jelen idejűség. Különféle értelmezési lehetőlesztési célok
ségek elfogadása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
− Az adaptáció (művészeti ág,
− Koncentrációs és lazítógyakorla- Művészetismeret–
kommunikáció:
helyszín, kor, stb. szerepe).
tok.
Változatok Rómeókra és
− Tér- és időviszonyok, szerep- − A tudatos megfigyelést és érzélők rendszere, alapszituáció,
kelés fejlesztését célzó gyakorla- Júliákra.
cselekmény, konfliktusok.
tok.
Drámai szerkezet.
− A nonverbális közlés helyes
értelmezése.
− Esopus, Heltai Gáspár, La
Fontaine, Romhányi József
− A példázatszerűség, a modellszerű sűrítés és felnagyítás, a
szimbolikus motívumok szerepének felismerése és felhasználása az értelmezésben.
− A cselekmény, jelentések, hatások, szerkezet megfigyelése saját játékokban.
− Történetek, érzések, élmények
feldolgozása összetett szerkezetű
drámai kifejezési formák és ábrázolási módok alkalmazásával.
− A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka
alapszintű elemzése.
− A végkifejlet variációs lehetőségei az adaptáció szándékától
függően.
− Részvétel az egész csoportos
tevékenységekben, kiscsoportos
vagy egyéni tevékenységek vállalása.
− Improvizáció közösen választott
Előzetes tudás
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Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

téma, fogalom, egyéni érzés, élmény kifejezésére.
− Cselekménnyel rendelkező művek közös dramatizálása.
Adaptáció, fordítás, szinkronizálás, mese, fabula, példázat, cselekmény, szüzsé, történet.

A mindennapi élet problémáiról, illetve a tanult szövegekről, művekről saját
gondolat megfogalmazása, bemutatása, elfogadtatása.
A mindennapokban megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok
összefüggéseinek bemutatása, értelmezési lehetőségek felvetése szóban és cselekvésben.
Reális önismeret, kommunikációs tevékenység, tudatosság mind a hétköznapi,
mind a művészi önkifejezés során. Koncentrált, önálló tevékenység és csapatmunka, kreatív, az alkotásra alkalmas gondolkodásmód. A másik munkájának
tisztelete és elfogadása.
Aktív részvétel az alkotói tevékenységben, az elsajátított képességek és ismeretek alkalmazása.
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2.2.4

Praktikus tanulás

2.2.4.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
A tantárgy elsődleges célja a diákok tanulási technikáinak, képességeinek fejlesztése: a tanulás tanítása, a hatékony, önálló tanulás fejlesztése.
Ennek része az iskolai tanulás – a nyelvi előkészítő évben elsősorban az angol – támogatása, ezáltal közvetve az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, ugyanakkor azoknak a képességeknek az
elsajátítása is, amelyek lehetővé teszik számukra az élethosszig tartó tanulást:
● bizonyos fogalmak tisztázása;
● a gondolkodási képességek fejlesztése;
● az értékrend formálása;
● vélemények megfogalmazása;
● a tanulási képességek fejlesztése;
● a tervszerűség fejlesztése.
Hangsúlyos szerepet kap az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, ezen belül a tágan értelmezett
szövegértés, amely minden lehetséges információ begyűjtését, értelmezését és rendszerezését jelenti. A tanulási képességek fejlesztésekor fontosnak tartjuk azoknak a technikáknak az átadását, amelyek képessé teszik a diákokat a célkitűzésre, a tervszerű munkára, az önértékelésre, az esetleges
hibák okainak megértésére és kiküszöbölésére. Ezzel egyben hozzájárulunk a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez is. A digitális kompetenciákat használjuk és fejlesztjük is egyben, amikor a nyelvtanulást segítő internetoldalakról, audiovizuális eszközökről, szótárhasználatról tanulunk, vagy a prezentációkészítést gyakoroljuk.
Témakörök:
- Általános ismeretek a nyelvről
- Az idegen nyelv – anyanyelv – és elsajátításuk különbségei
- Tanulási praktikák
• A iskolai tanulás módszerei
• Az otthoni tanulás módszerei
• A szövegértés lépései
• Vázlatírás, vázlattípusok
• Felkészülés kiselőadásra
• Memoritertanulási technikák
• A koncentráció fejlesztése
• A logikus gondolkodás fejlesztése
• Felkészülés felelésre és dolgozatra
A tananyag tartalmaz olyan munkaformákat is, melyek nem végezhetők el osztálykeretben.
A csoportbontás a praktikus tanulás / beszédművelés tantárgyak esetében a hetedik-nyolcadik évfolyamon jól működő művészetismeret- / drámaoktatással egyezik meg.
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2.2.4.1.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

1. Bevezetés, ráhangolódás

Órakeret
4 óra

Önismeret, tanulási szokások, stílusok, erősségek és gyengeségek, tanulási
problémák, írott szöveg értése
Annak tudatosítása, melyek azok az egyéni tanulási módszerek, stílusok és stratégiák, amelyek a sikeres tanuláshoz, ismeretszerzéshez vezetnek;
képességek megismerése, felmérése;
a tanulási nehézségek feltárása;
Tantárgyi fejaz erősségek tudatosítása;
lesztési célok
a motiváció, a tanuláshoz való pozitív viszony erősítése;
saját tanulási stratégia kialakításának előkészítése;
a tudás-képesség-tehetség kérdéskörének tisztázása.
Kapcsolódási ponIsmeretek
Fejlesztési követelmények
tok
A tantárgy célja és jellege
Annak a felismertetése, hogy a tanu- Minden tantárgy:
Tanulási tesztek kitöltése
lás tanulható, a tanulási technikák
Szövegértés, tanulási
Szövegértési felmérő
elsajátításával hatékonyabb és sikestílusok, stratégiák.
Többszörös intelligencia, tanulási
resebb lehet a tanulmányai, majd
stílusok, tanulási stratégiák tesztek
egész élete során
kitöltése
Tanulási képességek felmérése
Az egyes tesztek kiértékelése
Az önismeret fejlődése, saját tanulási
stratégiák, készségek és képességek
jellegének ismerete és megértése
Intelligencia, többszörös intelligencia, tanulási stílusok, tanulási stratégiák;
mélyrehatoló, holista, intrinsic (lelkesedő), reproduktív,
szerialista, kudarckerülő, szervezett, sikerorientált, lelkiismeKulcsfogalmak / fogalmak
retes, instrumentális tanulási stratégia;
egyéni, társas, auditív, vizuális, tapintó-kinesztetikus, analitikus, reflektív, impulzív, globális tanulási stílus.
Előzetes tudás

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

2. A nyelv legáltalánosabb jellemzői

Órakeret
12 óra

Alapvető anyanyelvi ismeretek (általános kommunikáció, a kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái),
Leíró nyelvtani ismeretek (hangtan, alaktan, mondattan),
Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek,
Előzetes idegen nyelvi tanulási tapasztalatok.
Általános, összefoglaló jellegű ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember, a nyelv
és a gondolkodás viszonyáról,
A nyelvi-anyanyelvi tudatosság fejlesztése, a magyar nyelv sajátosságainak
tudatosítása,
A nyelvi és nem nyelvi kommunikáció ismeretek ismétlése, tudatosítása,
Nyelvi érzékenység és rugalmasság, a nyelvi kreativitás fejlesztése,
A kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodás nyelvhasználati
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sajátosságainak – pragmatikai ismeretek – és a fordítás problémáinak
felismerése,
A nyelvtípusok, nyelvváltozatok, nyelvek közötti különbségek alapjainak ismerete,
A „köznyelvi normától” eltérő nyelvváltozatok (nyelvjárások, „hibás” nyelvváltozatok) iránti tolerancia kialakítása és fejlesztése.
Kapcsolódási ponIsmeretek
Fejlesztési követelmények
tok
A gondolkodás és a nyelv legáltalá- Annak tudatosítása, hogy az ember
Művészetismenosabb jellemzői − a jelszerűség és
nyelvhasználó lény; a nyelv, a kom- ret−kommunikáció:
a rendszerszerűség.
munikáció és az ember elválaszthaÁltalános nyelvészet,
Nyelv és beszéd, a beszédtevékeny- tatlan egységet képez.
kommunikációség.
A gondolkodás fogalmának értelme- elmélet, nyelvváltoNyelvi és nem nyelvi kommunikázése, a nyelv és beszéd közötti küzatok.
ció.
lönbség, az írás és a beszéd közötti
különbség megértése.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusDráma:
nyelvek, jelnyelvek problematikájáBeszédhelyzetek,
nak ismerete.
dramatikus játékok.
A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat (szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyzeMozgóképkultúra és
tek, tér, idő és résztvevői szerepek
médiaismeret:
(kontextus) megfigyelése és alkalReklám, manipulámazása.
ció, nem nyelvi
A különféle kommunikációs helyze- kommunikációs esztekben elhangzó üzenetek céljának,
közök.
az üzenetek esetleg manipulatív
szándékának és annak a felismerése,
hogy emberek hogyan képesek a
nyelvi szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket.

Pragmatika

A kommunikációt kísérő nem nyelvi
jelek lehetőségeinek és korlátainak,
az élőszó zenei kifejezőeszközeinek
megtapasztalása.
A testbeszéd, a térközszabályozás
szerepének ismerete és tudatos alkalmazása különféle kommunikációs
helyzetekben; dekódolása hétköznapi
kommunikációs helyzetekben.
A nyelvhasználati és kommunikációs
különbségek tudatosítsa, a beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási
formáinak. megfigyelése.

Művészetismeret−kommunikáció:
Általános kommunikáció.

Az együttműködési elvek tudatos
használata (üdvözlési formulák, távolság a beszélők között, testmozgás,
kézmozgás, mimika, gesztusok,

Idegen nyelv:
Idegen nyelvi kommunikáció, udvarias-
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Nyelvi különbségek, nyelvtipológia.
Magyar nyelv − idegen nyelv.
Nyelvek sokfélesége.
Nyelvtípusok, nyelvváltozatok,
nyelvi változások.

Kulcsfogalmak /
fogalmak

megszólítás, ki mennyit beszél? ki
hogyan veszi át a szót?), megsértésük következményeinek belátása.
Eligazodás a magyar nyelv leggyakoribb udvariassági formáinak használatában.
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése; a nyelvtipológia, a főbb nyelvtípusok jellemzőinek felismerése az
anyanyelv és a tanult idegen nyelv
alapján
A magyar nyelv eredetének, a nyelvek közötti helyének, nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének megismerése
A nyelvi identitás fogalmának és
problémájának ismerete, nyelvünk
határon túli helyzetének és használati
sajátosságainak megismerése
A hazánkban élő nemzetiségiek
nyelvi helyzetének és nyelvhasználatának megismerése, a Kárpátmedencében beszélt nyelvek nyelvtípusokba és nyelvcsaládokba sorolása
Az együtt élő nyelvek egymásra hatásának módjában való eligazodás, a
nyelvi változások természetes voltának elfogadása, annak tudatosodása,
hogy a világon általában többnyelvűek a közösségek
A magyar és a tanult idegen nyelv
(angol) néhány nyelvváltozatának, a
nyelvjárásoknak és
szociolektusoknak az ismerete.

sági formák.
Rajz:
A vizuális nyelv öszszetevői.
Művészetismeret−kommunikáció:
A magyar nyelv
hangtana, alaktana,
mondattana, a nyelvek közötti különbségek, nyelvrokonság, nyelvtörténet
nyelvváltozatok,
nyelvművelés).
Idegen nyelv:
Nyelvtípus, kommunikáció, nyelvi tolerancia.
Földrajz:
Társadalomföldrajz –
nemzetiségek a
Kárpát-medencében.

Történelem:
A magyar nép vándorlása, migráció,
bevándorló magyarság, szórványmagyarság kialakulásának történelmi, társadalmi okai, tendenciái.
Gondolkodás, nyelv, beszéd, írás, jel, nyelvi jel, jelrendszer. Kommunikáció,
kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás).
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi,
esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv.
Lexikalizáció, grammatizáció, pragmatika, nemzeti kisebbségek nyelve,
indoeurópai nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, finnugor alapnyelv, agglutináló,
izoláló, flektáló nyelv, kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség.
Nyelvtipológia, nyelvi változás, nyelvváltozat, csoportnyelv, nyelvi identitás, nemzetiségi nyelvhasználat.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

3. Anyanyelv – idegen nyelv
Az idegen nyelv tanulásának módszerei

Órakeret
10 óra

Az anyanyelv működéséről és a nyelvtudásról szóló előzetes tapasztalatok.
Pragmatikai ismeretek.
Idegennyelv-tanulási tapasztalatok.
A nyelvtanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása.
A különbség tudatosítása az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátításában, annak
tudatosítása, hogyan lehet az anyanyelv elsajátítás módszereit használni idegen
nyelv tanulása során.
A tanult idegen nyelv sajátosságainak tudatosítása (hogyan tanulunk idegen
nyelveket, mi okozza a legnagyobb nehézségeket, a tanult idegen nyelvnek milyen
sajátosságai nehezítik a legjobban a megtanulását?).
Tantárgyi fej- Szótárhasználat gyakorlása − egynyelvű és kétnyelvű szótárak.
Nyelvtanulási praktikák és módszerek gyakorlása, annak a végiggondolása, holesztési célok
gyan lehet ezeket a módszereket egyéb tárgyak tanulása során hasznosítani.
A nyelvórai munkaformák tudatosítása, mi mire való.
A készülés-elmélyítés-gyakorlás fontosságának felismertetése.
Az idegen nyelv mindennapokban való használati lehetőségeinek tudatosítása.
Képességfejlesztés: absztrakciós képesség, problémaérzékenység, nyelvi kreativitás, kritikus gondolkodás, koncentráció, megfigyelőkészség, analizáló képesség,
együttműködési készség, rendszerező, szintetizáló képesség.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mi a nyelvtudás?
Annak felfedezése, hogy az
Idegen nyelv:
Különböző tudások és a nyelvtudás anyanyelv elsajátítása olyan
A nyelvtanulás módsze.
folyamat, melyben a kisgyerek a
rei a tanórán.
Az anyanyelv és az idegen nyelv
környezetében hallott
elsajátításának különbözősége.
megnyilatkozások alapján felépíti
Az anyanyelv elsajátítása.
magában anyanyelve
Természettudomány:
A gyereknyelv.
grammatikáját.
A tanulás, ismeretszerzés
Az anyanyelv-elsajátítás korszakai. A nyelvi kreativitás fogalmának
biológiai alapjai.
ismerete.
A nyelvi hátrány fogalmának
megismerése;
nyelvi adatok önálló gyűjtése és
nyelvi szempontokból való
rendszerezése.
A nyelvi tapasztalatok birtokában
a nyelvelsajátítás szakaszos
jellegének, az alaki tévesztések
létének tudatosodása, így a diákok
nyelvi gátlásainak oldása.
Nyelvtanulási módszerek
megismerése és gyakorlása
anyanyelven és idegen nyelven.
A nyelvek közötti különbség.
Formulák különbségeinek tudatos Idegen nyelv:
Az idegen nyelv tanulásának probhasználata idegen nyelven és
Nyelvi formulák, fordítálémái (hangzásbeli, lexikális és
anyanyelven.
si problémák.
pragmatikai különbségek).
Ismeretlen idegen nyelvű szövegek
olvasásának módszerei.
Előzetes tudás
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Fordítási problémák tudatosítása,
(pl. rokon értelmű, azonos alakú
és többjelentésű szavak).
A nyelvtanulás módszerei

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tanórai nyelvtanulási módszerek Idegen nyelv:
megismerése.
Nyelvtanulást segítő
Az otthoni tanulás módszereinek
internetoldalak, audiovigyakorlása.
zuális eszközök, szótárAudiovizuális eszközök, internet- használat.
oldalak nyelvtanulásban való
használati lehetőségeinek megismerése.
Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat gyakorlása.
Mintakövetés, nyelvi tudatosság, nyelvi szocializáció, nyelvi
hátrány, nyelvi kreativitás, formula,
szókártya, drill, lyukas feladat, to-do-lista.

4. Tanulási praktikák
Szövegértés, vázlatírás,

Órakeret
18 óra

Előzetes tanulási tapasztalatok és szokások; használt tanulási technikák, módszerek.
Az otthoni és iskolai tanulás módszereinek sokféleségével való megismerkedés
révén mindenki számára lehetővé váljon saját tanulási praktikák, módszerek tudatos kiválasztása és alkalmazása.
Annak tudatosítása, hogy képességeink függvényében hogyan lehetünk sikeresek
az iskolai munkában, és hogyan készülhetünk hatékonyan otthon.
Tantárgyi fej- A szövegértési készség fejlesztése.
lesztési célok Többféle jegyzetelési technika, vázlatforma elsajátíttatása, a célnak megfelelő
kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.
A lényegkiemelés, a súlyozás, a szövegen belüli logikai viszonyok felismerésének fejlesztése.
A sikeres kiselőadás előkészítése – beszédtechnika, retorikai alapok, az anyaggyűjtés, a digitális prezentációs technikák megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az iskolai tanulás módszerei
Az iskolai-órai tanulás alapmódMinden tárgy:
szereinek megismerése és gyakor- A portfolió használata, a
lása:
projektmunka,
− a tanórai körülmények megte- brainstorming.
remtése, a többiek tisztelete,
segítése
− a tanórákon, előadásokon való
részvétel nehézségeinek tudatosítása, a megoldási lehetőségek vázolása
− a portfolió fogalma, tervezése,
használata
− a pármunka, csoportmunka,
kooperatív csoportmunka előElőzetes tudás
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Az otthoni tanulás módszerei

Szövegértés

nyeinek és hátrányainak megismerése
− a projektmunka jellegének
megismerése
− a közös munka, brainstorming
(ötletelés), munkamegosztás
előnyei és hátrányai
− a hallott szöveg értése, jegyzetelése
− a figyelemfenntartás módszerei.
− a tanulási környezet, a körülmények megteremtésének fontossága
− lehetséges tanulási „parancsolatok” megismerése
− élénkítő és lazító gyakorlatok
megismerése, kipróbálása
− az otthoni tanulás lépései (tervezés, to-do-lista)
− a házi feladat fontossága, a
megoldás sorrendjének megbeszélése
− frissen megszerzett ismeret
adaptációjának tudatosodása, a
készülés, elmélyítés, bevésés
módszerei
− a memoriter megjegyzésének
módjai – hogyan rögzíthetők
és hívhatók elő pontosan szó
szerint megtanult szövegek,
képletek, meghatározások?
− a logikus gondolkodás fejlesztése
− a tanulási képesség fejlesztése.
A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás,
jóslás, előzetes tudás aktiválása,
szintézis, szelektív olvasás stb.)
alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken.
A saját szövegértési hiba felismerése, korrigálása.
A szövegértés lépései – értő olvasás, aláhúzás/kijelölés, vázlatírás.
A különféle szöveg-feldolgozási
módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és
nem folyamatos szövegeken.
Az olvasott szöveg tartalmának és
az azt kiegészítő képek, ábrák ösz163

Minden tantárgy:
A házi feladat problémái,
a megoldás sorrendje, az
otthoni tanuláslépései,
memoriter.
Matematika:
Logikus gondolkodás.

Minden tantárgy:
Az egyes tantárgyakban
olvasott szövegek feldolgozásának tantárgyi sajátosságai.
Rajz, alkotás:
Ábrák, képek, illusztrációk értelmezése.
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Vázlatírás

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai
egység / Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi
fejlesztési
célok

szefüggéseinek felfedése, értelmezése.
A jegyzetelés módszerei – jegyzet- Minden tantárgy:
és vázlatkészítés különböző techVázlatírás, jegyzetelés.
nikákkal.
A tanulást segítő papíralapú és
számítógépes jegyzetelés gyakorInformatika:
lása, törekvés az optimális egyéni
Információkezelés, forforma kialakítására.
rásfelhasználás, hivatkoA szöveg tartalmának, céljának
zás, szöveges adatbázis,
megfelelő jegyzetelési technika
az internethasználat jogi,
kialakítása.
etikai kérdései.
Különböző vázlattípusok megismerése, gyakorlása, annak tudatosítása. Melyik vázlattípus milyen,
Matematika:
mire való?
Egyszerű kombinatorikai
A szempontvázlat és digitális meg- feladatok: leszámlálás,
felelője a ppt, a pókhálóábra, fürt- sorbarendezés, gyakorlati
ábra, halmazábra és digitális meg- problémák. Kombinatorifelelője a prezi megismerése és
ka a mindennapokban.
gyakorlása.
Annak gyakorlása, hogy alakítjuk
át a fürtábrát szempontvázlattá.
A gondolattérkép használatának
gyakorlása.
Logikai kapcsolatok jelölése −
aláhúzások, nyilak, felsorolások,
rövidítések −, egyezményes és
egyéni jelek használatának gyakorlása.
Írott szöveg kijegyzetelésének és
hallott szöveg jegyzetelésének
gyakorlása.
Portfolió, brainstorming (ötletelés), átfutás, jóslás szintézis,
szelektív olvasás, kritikai, kreatív olvasás, jegyzet, pókhálóábra, fürtábra, szempontvázlat, logikai vázlat, gondolattérkép, Tábra, halmazábra, ppt, prezi.

5. Felkészülés kiselőadásra

Órakeret
10 óra

Szövegértési-vázlatírási tapasztalatok.
Előzetes tapasztalatok könyvtárhasználatról, internetnetes keresésről, adatgyűjtésről.
Előzetes tapasztalatok nyilvános szereplésről.
Önálló kiselőadás, beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges
nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.
A felkészüléshez használható források kezelésének gyakorlása, a gyűjtőmunka fontosságának a jellemzőinek tudatosítása.
Könyvtárhasználat és internetes keresés gyakorlása.
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Az előadást segítő illusztrációk jellegének, fontosságának vizsgálata.
Digitális eszközök, programok használatának gyakorlása a kiselőadások megtartása
során (ppt, pps, prezi; aktív tábla).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Felkészülés kiselőadásra
Kifejező, a beszéd zenei esz- Minden tantárgy:
közeit, a nem verbális jeleket Felszólalás, kiselőadás, beszéd,
a beszédhelyzetnek megfele- vita, érvelés.
lően használó megnyilatkozás
előkészítése.
A közéleti kommunikáció
Rajz, alkotás:
iskolai helyzetei és a kiselőSzöveg és kép kapcsolata a vizuáadás, a helyzetnek és a komlis médiumokban.
munikációs célnak megfelelő
beszédmód, szókincs használata.
Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag,
kifejtett szöveg alkotása tájékoztató közlésformában (pl.
digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel).
Szókincsfejlesztési gyakorlatok.
Az anyaggyűjtés eszközei
Az anyaggyűjtés módjai írott Informatika:
és nem írott források haszná- Keresési eljárások.
latával
Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák,
érvek) a könyvtár nyomtatott
és elektronikus eszközeinek
és forrásainak felhasználásával.
A különböző forrásból származó információk megadott
szempontok szerinti összehasonlítása, kritikai következtetés levonása.
Önálló, több forrástípusra is
kitérő könyvtári anyaggyűjtés
(katalógus- és adatbázishasználat, forráskiválasztás,
visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az információknak
a feladatnak megfelelő alkotó
és etikus felhasználása pontos
forrásmegjelölés felhasználásával.
Az adatkeresés technikái
(szelektív olvasás, átfutás).
Az információkezelési módok
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Prezentációs technikák megismerése

Retorikai alapismeretek

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
nyelvi előkészítő
év végén

megismertetése szabályai,
etikája, gyakorlati alkalmazása (az ember mint értékelő és
erkölcsi lény).
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző
forrásokból származó adatok
megbízhatóságának és használhatóságának kérdése. Forrásjegyzék önálló elkészítése,
az idézés pontos jelölése.
Az olvasási szokások megMinden tárgy:
változásának hatása a tanulás- Prezentációk, kiselőadások.
ra, kiselőadások hatásosságának vizsgálata a különböző
prezentációs technikák isme- Informatika:
retében.
Ppt és prezi.
A ppt előnyeinek és hátrányainak, a prezi előnyeinek és
hátrányainak feltérképezése.
A prezikészítés elsajátítása és
gyakorlása.
A kiselőadás és a vizsgafele- Művészetismeret−kommunikáció:
let felépítésének gyakorlása.
Retorika, stilisztika.
A hatásos előadásmód eszközeinek megismerése és gyakorlása
Matematika:
Az érvelés alapjainak megis- Ok-okozati viszonyok. kísérletemerése. Részvétel beszélgezés, módszeres próbálkozás, sejtésben, vitában, a saját állástés, cáfolás.
pont előadása, megvédése,
esetleges korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal.
Anyaggyűjtés, katalógus, adatbázis, tartalomjegyzék, tárgymutató, névmutató, forrásmegjelölés, forrásjegyzék, szövegháló,
intertextualitás, hipertext, prezentáció, prezi, retorika, szónok,
szónoklat, érvelés.

Átfogó ismeretek a gondolkodás és a nyelv legáltalánosabb jellemzőiről (a jelszerűség és a rendszerszerűség) nyelv és beszéd, a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról. A nyelvi különbségek, a nyelvtipológia alapjának, a nyelvváltozatok meglétének ismerete.
Saját erősségek és gyengeségek ismerete, saját tanulási stílus kialakulása. Képesség önálló, páros és csoportmunkára, a közös munka formáinak ismerete.
Hosszabb távú, nagyobb energiabefektetést igénylő feladatok hatékony tervezése és ütemezése.
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A különböző prezentációs eszközök ismerete, a nyelvi és nem nyelvi kommunikáció eszközeinek tudatosan használata.
Eligazodás és hatékony részvétel a mindennapi kommunikációs helyzetekben,
vitákban.
Álláspont védelme megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével, önálló felkészülés után hatásos előadás tartása.
Az együttműködési elvek tudatos használata, megsértésük következményeinek
belátása.
A különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértése, a
szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből információk
visszakeresése.
A szöveg tartalmának összefoglalása, önálló jegyzet és különböző típusú vázlatok készítése.
Könyvtár használata, jártasság internetes keresésekben, prezentációs programokban.
Az audiovizuális, informatikai alapú szövegek értő használata. Az idézés szabályainak és etikai normáinak alkalmazása.
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2.2.5

Beszédművelés

2.2.5.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
A beszédművelés-óra fő célja a hiteles kommunikáció fejlesztése. Ez egy beszédkészséget fejlesztő gyakorlati óra, egy tanéven át hetente egyszer.
A gyakorlatok a közvetlen emberi – és nem a közvetett, írásbeli – kommunikációt segítik. Elsősorban a tudatos verbális és nonverbális elemek használatát tanítja, de a gyakorlatok során kitérünk a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségére és értelmezésére is, hiszen csak ezek
ismeretében beszélhetünk hitelességről.
Mindennek az alapja a megfigyelés. A különböző célú gyakorlatokat minden esetben tudatos
megfigyelés előzi meg. Csak ezek után térünk rá a program gerincét kitevő beszédgimnasztikai
gyakorlatokra, valamint az ezzel részben párhuzamosan haladó, részben önálló egységet képező
nonverbális gyakorlatokra.
Az évet összefoglalásként egy – megadott témáról szóló – (kis)előadás, illetve az erre való
felkészülés zárja. Itt összegződik az eddig megfigyelt, megtanult, begyakorolt ismeret.
A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok és kulcskompetenciák közül elsősorban az önismeret és a társas kultúra (önismeret, érzelmeink hiteles kifejezése, a mások helyzetébe történő beleélés képessége (empátia), kölcsönös elfogadás) és az anyanyelvi kommunikáció (megfelelő szókincs, a nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezésének megismerése és ennek a sajátjával történő összevetése, összehangolása, vagy ütköztetése, társadalmilag felelős nyelvhasználat)
fejlesztése a cél.

2.2.5.1.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

1. Megfigyelés
(test- és hangmegfigyelési és gyakorlatok)

Órakeret
5 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
Mindennek az alapja a megfigyelés. A különböző célú gyakorlatokat minden
Tantárgyi fejesetben tudatos megfigyelés előzi meg. Csak ezek után kerül sor a program
lesztési célok
gerincét kitevő beszédgimnasztikai gyakorlatokra, valamint az ezzel részben
párhuzamosan haladó, részben önálló egységet képező nonverbális gyakorlatokra.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A test, a testhelyzetek és a beA tartós figyelés képességének fejDráma:
szédszervek működésének meglesztése.
Koncentrációs és lazítófigyelése.
A különböző testhelyzetek, testgyakorlatok.
mozgások értelmezése, tudatos
A tudatos megfigyelést
használata.
és érzékelés fejlesztését
A kommunikációs folyamat összecélzó gyakorlatok.
tevőinek azonosítása, értelmezése.
Koordinációs és egyenÖsszefüggő beszéd.
súlygyakorlatok.
A nyelvi és nem nyelvi kódok, kul- Térérzékelést, tájékozóturális, magatartásbeli jellemzők
dást fejlesztő gyakorlaazonosítása.
tok.
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Bizalomgyakorlatok.
Ön- és társismereti játékok.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Művészetismeret–
kommunikáció:
Érthető, jól artikulált,
összefüggő beszéd.
Feszítés-lazítás, megjelenés, testhelyzet, pozíció, testtartás,
utánzás, önismeret, beszédszervek.

2. Beszédtechnika
(beszédgimnasztikai gyakorlatok)

Órakeret
17 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
A beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok a közvetlen emberi kommunikációt
Tantárgyi fejsegítik. Elsősorban a tudatos verbális elemek használatának megtanítása a cél,
lesztési célok
de a gyakorlatok során a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségének
és értelmezésének megismertetése is fontos a hitelesség érdekében.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A légzés, a hangadás, a kiejtés, a A jól formált, nyelvileg igényes
Természettudomány:
tagolás, a hangsúly, a hanglejtés
beszéd megalkotása, a megfelelő
A légzés szerepe, hangés a ritmus.
artikuláció, a szöveg tartalmát és a
adás.
beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása. A
szünet, a hangsúly-, a beszédtempó-, Dráma:
a hangmagasságváltás és a hanglej- Beszéd- és légzéstechnités modulációjának használatában
kai gyakorlatok.
rejlő kommunikációs lehetőségek
Zenei kifejezőeszközök
megfigyelése és alkalmazása.
helyes és tudatos haszHallás utáni értés.
nálata (hangerő, hangA beszédszándékok (tájékoztatás,
súly, hanglejtés).
kapcsolattartás, beszélgetés, megA figyelem irányításágyőzés, manipuláció) kifejezésének nak erősítése.
ismerete.
A hasi légzés technikájának elsajátítása, készség szintjen való használa- Művészetismeret–
ta.
kommunikáció:
A hangok és a szavak pontos kiejté- A szünet, a hangsúly-, a
sének képessége.
beszédtempó-, a hangA mondatok tartalomnak megfelelő magasságváltás és a
hangsúlyozása és hanglejtéssel való hanglejtés modulációjáelmondása.
nak használatában rejlő
Összefüggő szövegek dinamikájákommunikációs lehetőnak megtervezése, megvalósítása.
ségek megfigyelése és
alkalmazása.
Beszédgimnasztika, artikuláció, beszédlégzés, hangképzés; a
Kulcsfogalmak / fogalmak
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beszéd szupraszegmentális (folytonos) tényezői a beszédszándéknak megfelelően, mindennapi beszédhelyzetek nyelvi mintái; nyelvi és nem nyelvi kódok, mindennapi közlési helyzetek,
meggyőző kommunikáció.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

3. Nonverbális elemek
(kommunikációs gyakorlatok)

Órakeret
9 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
A verbális kommunikációt kiegészítő és helyettesítő gyakorlatok a közvetlen
Tantárgyi fejemberi kommunikációt segítik. A nonverbális elemek használatának megtanítálesztési célok
sa a cél, a gyakorlatok során a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségének és értelmezésének megismertetése is fontos a hitelesség érdekében.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nonverbális elemek: megjelenés, A megjelenés, tekintet, testtartás,
Dráma:
tekintet, testtartás gesztus, mimi- gesztusok és mimika tartalmának
Bizalomgyakorlatok.
ka.
megismerése, tudatos használata:
Nonverbális kifejezőA testbeszéd, gesztusnyelv lehetőeszközök helyes és tudaségeinek és korlátainak megtapasz- tos használata (testtartás,
talása.
gesztus, mimika, tekinA testbeszéd, a térközszabályozás és tet).
az arcjáték szerepének ismerete,
tudatos alkalmazása különféle
kommunikációs helyzetekben; deMűvészetismeret–
kódolása a hétköznapi kommuniká- kommunikáció:
ciós helyzetekben és a tömegkomNyelvi és nem nyelvi
munikációban.
kódok, mindennapi közlési helyzetek, meggyőző kommunikáció.
Nonverbális elemek, testbeszéd, gesztus, mimika, térközszabáKulcsfogalmak / fogalmak
lyozás.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

4. Gyakorlati felhasználás („mestermunkák”;
kiselőadások összeállítása és elmondása)

Órakeret
5 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
Tantárgyi fejAz évet összefoglalásként egy – szabadon választott témájú – beszédmű,
lesztési célok
(kis)előadás, az erre való felkészülés, illetve ennek bemutatása zárja. Itt öszszegződik az eddig megfigyelt, megtanult, begyakorolt ismeret.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Beszédmű, ünnepi beszéd, megAz év során elsajátított kompetenci- Dráma:
emlékezés, kiselőadás.
ák alkalmazása egy − mestermunTiszta, érthető, artikulált
Beszédmű felépítése, szerkezete. kaként létrehozott – kiselőadás albeszéd, világos kifejekalmával.
zés, adekvát nyelvhaszAz időkeret pontos betartása.
nálat, nonverbális kife170
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A megtanult gyakorlati és elméleti
ismeretek más munkájában való
felismerése, építő kritika megfogalmazása.

jezőeszközök helyes és
tudatos használata (testtartás, gesztus, mimika,
tekintet).
Zenei kifejezőeszközök
helyes és tudatos használata (hangerő, hangsúly, hanglejtés).
Művészetismeret–
kommunikáció:
Önálló beszámolók készítése a könyvtár és az
internet lehetőségei felhasználásával.

Kulcsfogalmak / fogalmak
A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Történelem:
Beszámoló, kiselőadás
tartása szépirodalomból,
sajtótermékekből, rádióés a tévéműsorokból.
Mestermunka, kritika, időkeret, kiselőadás, retorika, hitelesség.

A hiteles (következetes, ellentmondásoktól mentes, egy irányba mutató spontán
és direkt) közvetlen (jelen idejű) kommunikáció.

171

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M űv é s z et e k t a nt á r g y c s o po r t

2.2.6

Alkotás

2.2.6.1 7-8. és nyelvi előkészítő évfolyam
Iskolánkban a művészeti nevelés egyik legfontosabb területe az alkotásóra. A tantárgy neve
azt fejezi ki, hogy a tanóra szorosan kapcsolódik az alkotó tevékenységhez, és elsősorban a kreativitás, az önkifejezés, illetve valamilyen szellemi, tárgyi produktum létrehozása a cél.
A tantárgy magában foglalja a NAT-ban szereplő vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyak tartalmi elemeinek egy részét, illetve kiegészíti ezeket a helyi tanterv specifikumaival. Ezek
az iskolánkban évről évre ismétlődő, kötelező, de nem tanórai keretben zajló programjaink: az iskolai szinten megrendezett Tehetségnap, a Poli-Szülinap, a Tolerancianap, a Témahét, a tanulmányi
kirándulások és az erdei iskola keretében megtartott kézműves foglalkozások, melyek lehetőséget
biztosítanak diákjainknak, hogy ne csak a hagyományos tanórákon sajátíthassanak el készségeket,
hanem módot kapnak a sokféle képességekre épülő hatékony ismeretek gyakorlatban való befogadására, alkalmazására. Mivel a szó eredeti értelmében vett alkotás feltétele a kezdeményezőképesség, a kreativitás kibontakozása, a szabad elgondolások bátor megvalósítása, az elvárásokat is ezekhez igazítottuk. A tantárgyi követelmény az alkotásórákon tanult technikák, eljárások elsajátítása és
a saját kreatív ötletek megvalósítása. A tantárgyi koncepció kidolgozása és megvalósítása szoros
kapcsolatot feltételez több tantárggyal (például a művészetismerettel, a természettudományokkal, a
matematikával, a történelemmel, a diákvállalkozási programmal), ahol az alkotásórákon megszerzett ismereteket és készségeket részben megalapozhatják, részben alkalmazhatják a tanulók.
A hatékonyabb munka érdekében kiscsoportban folynak a foglalkozások. Az önismeret, önértékelés fejlesztése tekintetében nagyon fontos esemény az ún. év végi kipakolás, amikor a tanulók
bemutatják egymásnak, tanáraiknak a munkáikat, és egyben értékelik saját teljesítményüket. A diákok munkáit időről időre kiállítás keretében be is mutatjuk az iskola nyilvánosságának.
A 7-8. tanév általános célkitűzései, a tanév során megvalósítandó tevékenységek jellege,
ritmusa a két évben egyforma, a két tanév a konkrét tevékenységekben különbözik: hogy milyen
technikát használunk, milyen konkrét témát dolgozunk fel, milyen helyszínen mit alkotunk. Természetesen vannak ismétlődő elemek is. Ilyenek például az agyagozás, amelyre mindkét évben sor
kerül, illetve az iskolán belüli terek tervezése, díszítése.
A NAT-ban kiemelt kulcskompetenciák és nevelési célok közül elsősorban az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőkészség, különösen a művészi önkifejezés, valamint a műalkotások
és előadások értelmezésének és elemzésének a fejlesztése a cél.
Az alkotás során szerepet kap a tudás, az újításra való törekvés, a tervezés és a tervek megvalósítása, sőt nemegyszer a közös tervek megvalósítása érdekében a szervezés, feladatmegosztás,
közös munkavégzés is, amik a kezdeményezőképességet és a vállalkozói kompetenciát fejlesztik.
Végül az alkotó tevékenység nagyon fontos szerepet tölthet be a stressz és frusztráció kezelésében, ha szokássá, rendszeres, kedvvel űzött tevékenységgé válik.
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2.2.6.1.1 7. évfolyam
Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés,
Órakeret
modellezés
12 óra
Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfogalmazása.
Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása.
Előzetes tudás
Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján.
Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról,
eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről.
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok megértése.
Tantárgyi fejTervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése.
lesztési célok
Kézügyesség fejlesztése.
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra.
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felkészülés a
tevékenység során kialakuló veszélyhelyzetek kezelésére.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elektromossággal működő házi kisgépek, szerszámok jellemzői, mű- Természettudomány:
ködésük és használatuk.
Áram, áramkör, energiaterHagyományos kézi szerszámok ismerete a famegmunkálás terén.
melés, energiaforrások. MoAgyagművesség alapismeretei.
torok működési elve, az
Tárgykészítés, mintázás.
elektromos áram jellemzői
Kézműves technikák közül legalább négy ismerete, gyakorlása alap- (feszültség, áramerősség,
szinten.
teljesítmény, hőmérséklet,
Iparművészet fogalma, tárgyi csoportosítása.
hőenergia).
Tárgykészítés minta illetve, saját tervek alapján (pl. egyszerű fából
Anyagismeret.
készült modell, használati tárgy, kés, kanál, babaház, ékszertartó,
agyag edény, persely, névtábla, kisplasztika).
Egy tárgy más funkcióra való átalakítása.
Kézművestechnikák, géphasználat, balesetvédelem, anyagismeKulcsfogalmak / fogalmak
ret, tervezés, háztartás.

Tematikai egyTárgy és környezetkultúra
Órakeret
ség / Fejlesztési
Népi tárgykultúra és népi építészet
14 óra
cél
Előzetes tudás Közvetlen környezetben található tárgyak, épületek rendeltetéseinek ismerete.
Tantárgyi fej- Eligazodás hazánk népi és városi építészetének legjellegzetesebb típusai közt.
lesztési célok Különböző korok használati tárgyainak ismerete.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Építészeti szerkezetek fogalma, funkciója, hatásrendszere.
Földrajz:
Térszervezés, tömegalakítás, alaktan.
Tájegységek.
A funkció-forma elemző ismerete régen, a design napjainkban.
Építészeti szerkezetek, fejlődésük fordulópontjai.
Matematika:
Legalább két hazai tájegység jellegzetes népi építészetének
Aranymetszés.
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ismerete.
Népi tárgykultúra, népviseletek használatának ismerete,
elemzése.
Természettudomány:
A funkció-forma-design alkalmazásának felismerése.
Anyagismeret.
Szerkezet, funkció, forma, öltözködés.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tárgy és környezetkultúra

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tárgy, környezet, funkció

Órakeret
26 óra

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok pontos
értelmezése és szöveges megfogalmazása.
Előzetes tudás
Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák
alkalmazása.
Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása.
Tantárgyi fejGyakorlati feladatok önálló előkészítése.
lesztési célok
Önálló témakutatás.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet pontos megje- Matematika:
lenítése vizuális eszközökkel, az adott környezet alapos, pontos megisMéretezés.
merése érdekében.
Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok környezetének elemző vizsgálata és összehasonlítása.
Osztályidő:
Szükségletek, igények
elemzése, tevékenységhez szükséges információk kiválasztása, tervezés szerepe. Lakókörnyezet – életmód.
Tervezés, felmérés, környezettudatos magatartás.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Órakeret
20 óra

A látott jelenségek, tárgyakkal kapcsolatos információk elemzése. Szükséges
szempontok megértése.
Önálló kérdések megfogalmazása.
Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. ProblémamegTantárgyi fejoldás a tervezés során.
lesztési célok
Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó értelmezése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tervek elkészítése makett vagy modell formájában.
Matematika:
Gyakorlati feladatok önálló előkészítése.
Ábrázoló geometria.
Hulladékból újrahasznosított tárgy készítése.
Méretezés.
Iskolán belüli terek tervezése (pl. folyosón beszélgetősarok tervezése,
kialakítása. Osztályterem díszítése, falikép, osztálytermi bútordarab,
faliszőnyeg stb. készítése. Iskolaudvar funkcionális megtervezése: beTermészettudomány:
szélgető, pihenő rész, rendezvények tere, növények, sportolás, parkolás.) Lakókörnyezet és terméFunkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív terek tervezése
szetes élőhelyek.
(pl. idegen bolygón).
Előzetes tudás
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Környezet tervezése, áttervezése.
Funkcionális szempontok figyelembevétele.
Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. Tervezés,
Kulcsfogalmak / fogalmak
felmérés.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Tervezett, alakított környezetforma és funkció összefüggéseinek felismerése,
ennek figyelembe vételével egyszerű tervezés, makettezés. Tanult technikák
tudatos alkalmazása az alkotótevékenységben.
Kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

2.2.6.1.2 8. évfolyam
Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés,
Órakeret
modellezés
12 óra
Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfogalmazása.
Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása.
Előzetes tudás
Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján.
Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról,
eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről.
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok megértése.
Tantárgyi fejTervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése.
lesztési célok
Kézügyesség fejlesztése.
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra.
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felkészülés a
tevékenység során kialakuló veszélyhelyzetek kezelésére.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elektromossággal működő házi kisgépek, szerszámok jellemzői, mű- Természettudomány:
ködésük és használatuk.
Áram, áramkör, energiaterHagyományos kézi szerszámok ismerete a famegmunkálás terén.
melés, energiaforrások. MoAgyagművesség alapismeretei.
torok működési elve, az
Tárgykészítés, mintázás.
elektromos áram jellemzői
Kézműves technikák közül legalább négy ismerete, gyakorlása alap- (feszültség, áramerősség,
szinten.
teljesítmény, hőmérséklet,
Iparművészet fogalma, tárgyi csoportosítása.
hőenergia).
Tárgykészítés minta illetve, saját tervek alapján.(pl. egyszerű fából
Anyagismeret.
készült modell, használati tárgy, kés, kanál, babaház, ékszertartó,
agyag edény, persely, névtábla, kisplasztika).
Egy tárgy más funkcióra való átalakítása.
Kézművestechnikák, géphasználat, balesetvédelem, anyagismeKulcsfogalmak / fogalmak
ret, tervezés, háztartás.

Tematikai egy-

Tárgy és környezetkultúra
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ség / Fejlesztési
Népi tárgykultúra és népi építészet
14 óra
cél
Előzetes tudás Közvetlen környezetben található tárgyak, épületek rendeltetéseinek ismerete.
Tantárgyi fej- Eligazodás hazánk népi és városi építészetének legjellegzetesebb típusai közt.
lesztési célok Különböző korok használati tárgyainak ismerete.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Építészeti szerkezetek fogalma, funkciója, hatásrendszere.
Földrajz:
Térszervezés, tömegalakítás, alaktan. Funkció-forma elemző Tájegységek.
ismerete régen, design napjainkban.
Építészeti szerkezetek, fejlődésük fordulópontjai.
Legalább két hazai tájegység jellegzetes népi építészetének
Matematika:
ismerete. Népi tárgykultúra, népviseletek használatának isAranymetszés.
merete, elemzése. A funkció-forma-design alkalmazásának
felismerése.
Természettudomány:
Anyagismeret.
Szerkezet, funkció, forma, öltözködés.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tárgy és környezetkultúra

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tárgy, környezet, funkció

Órakeret
26 óra

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok pontos
értelmezése és szöveges megfogalmazása.
Előzetes tudás
Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák
alkalmazása.
Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása.
Tantárgyi fejGyakorlati feladatok önálló előkészítése.
lesztési célok
Önálló témakutatás.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet pontos megje- Matematika:
lenítése vizuális eszközökkel, az adott környezet alapos, pontos megisMéretezés.
merése érdekében.
Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok környezetének elemző vizsgálata és összehasonlítása.
Osztályidő:
Szükségletek, igények
elemzése, tevékenységhez szükséges információk kiválasztása, tervezés szerepe. Lakókörnyezet – életmód.
Tervezés, felmérés, környezettudatos magatartás.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

Órakeret
20 óra

A látott jelenségek, tárgyakkal kapcsolatos információk elemzése. Szükséges
szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása.
Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó értelmezése.
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Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tervek elkészítése makett vagy modell formájában.
Matematika:
Gyakorlati feladatok önálló előkészítése.
Ábrázoló geometria.
Hulladékból újrahasznosított tárgy készítése.
Méretezés.
Iskolán belüli terek tervezése. Pl. folyosón beszélgetősarok tervezése,
kialakítása. Osztályterem díszítése, falikép, osztálytermi bútordarab,
faliszőnyeg stb. készítése. Iskolaudvar funkcionális megtervezése: beTermészettudomány:
szélgető, pihenő rész, rendezvények tere, növények, sportolás, parkolás. Lakókörnyezet és terméFunkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív terek tervezése
szetes élőhelyek.
(pl. idegen bolygón).
Környezet tervezése, áttervezése.
Funkcionális szempontok figyelembevétele.
Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. Tervezés,
Kulcsfogalmak / fogalmak
felmérés.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Tervezett, alakított környezetforma és funkció összefüggéseinek felismerése,
ennek figyelembe vételével egyszerű tervezés, makettezés. Tanult technikák
tudatos alkalmazása az alkotótevékenységben.
Kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

2.2.6.1.3 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Vizuális nyelv és technikák

Órakeret
4 óra

A vizuális nyelv alapelemeinek, valamint a viszonyaikat leíró kifejező és közlő
szerepnek a tudatos használata és pontos értelmezése. Vizuális minőségek
Előzetes tudás
megkülönböztetése különböző eszközökkel. Színtani alapok használata és ismerete.
Formaredukció használata és ismerete. A kifejezésnek megfelelő kompozíció
használata és ismerete. Legalább négy különböző grafikai és színes technika
Tantárgyi fejalkalmazása az alkotótevékenység során. Színek rendszerezése, használata.
lesztési célok
Kompozíciós egység és dinamika. Fény-árnyék hatás. Téri leképezések síkban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tervvázlatok készítése. Felületek Kísérletezés új anyagokkal, techniMűvészetismeret–
dekoratív kialakítása. Különböző kákkal. Különböző esztétikai minő- kommunikáció:
festészeti technikák. Geometriai
ségek alkalmazása, képi megjelení- Művészeti fogalmak.
konvenciók alkalmazása. Láttése. Felületek dekoratív kialakítása
ványelemek szintézisre épülő
(pl. a rajzórai felszereléstartó dekoegyéni kifejezése színbéli-formai rálása). Fény-árnyék hatás a kompo- Matematika:
átírással.
zícióban. Axonometria, perspektíva Síkbeli és térbeli alakzaszerkesztése.
tok ismerete, szerkesztése.
Természettudomány:
Fénytan.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Asszociáció, vázlatkészítés, dekoráció, kísérletezés, szerkesztés.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

Órakeret
6 óra

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális
elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotói tevékenységben. VizuálisElőzetes tudás esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása.
Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási
Tantárgyi fej- konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzelmek, hangulatok
megfogalmazása az egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő
lesztési célok
kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Adott problémához önálló kérSzemélyes gondolatok, érÉnek:
dések megfogalmazása. Felme- zelmek vizuális megjeleníté- Zenei befogadó élmények.
rülő első ötletek, elképzelések
se a vizuális kifejezés alapvealapján vázlat készítése. Máshol tő eszközeinek segítségével.
látott technikai megoldások
Egyéni asszociációkra táDráma:
adekvát alkalmazása saját kife- maszkodó átírás, fokozás.
Jelenetek, összetett mediális hajező szándékú alkotásban.
Irodalmi (zenei) mű vagy
tások, élmények feldolgozása.
történelmi esemény feldolgozása.
Művészetismeret−kommunikáció:
Irodalmi szöveg értelmezése.
Szöveg és kép kapcsolata.
Megjelenítés, vizuális átírás, absztrakció, stilizálás, kompozíció.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Tér-idő kifejezése
6 óra
A tér- és időbeli változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezéElőzetes tudás
se és értelmező megjelenítése képsorozatokkal.
Tantárgyi fejlesztési A technikai médiumok képalkotó módszereinek és műtípusainak megismerése.
célok
Kapcsolódási ponIsmeretek
Fejlesztési követelmények
tok
Megadott vagy szabadon választott téKépregény, story-board tervezé- Ének:
ma alapján komplex munka tervezése a se.
A zene
tér-idő kifejezési eszközeinek tudatos
Az elkészített művek elemzőhasználata céljából. A story-board és a
értékelő feldolgozása a szándék
képregény műfajának összehasonlítása. és a megvalósítás sikeressége
Dráma:
A „látvány-hang- mozgás” hármas egy- szempontjából.
Mozgás, improvizáségének kreatív alkalmazása.
ció, kommunikáció
adott zene, téma vagy
fogalom alapján.
Story-board, forgatókönyv, jelenet, képregény.
Kulcsfogalmak / fogalmak
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Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés,
Órakeret
modellezés
20 óra
Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfogalmazása.
Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása.
Előzetes tudás
Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján.
Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról,
eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről.
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok megértése.
Tantárgyi fejTervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése.
lesztési célok
Kézügyesség fejlesztése.
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra.
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felkészülés a
tevékenység során kialakuló veszélyhelyzetek kezelésére.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elektromossággal működő házi
Tárgykészítés minta illetve,
Természettudomány:
kisgépek, szerszámok jellemzői,
saját tervek alapján.(pl. egysze- Áram, áramkör, energiaterműködésük és használatuk. Harű fából készült modell, haszmelés, energiaforrások. Mogyományos kézi szerszámok isme- nálati tárgy, kés, kanál, babatorok működési elve, az
rete a famegmunkálás terén.
ház, ékszertartó). Agyag edény, elektromos áram jellemzői
Agyagművesség alapismeretei.
persely, névtábla, kisplasztika. (feszültség, áramerősség,
Tárgykészítés, mintázás. KézműEgy tárgy más funkcióra való
teljesítmény, hőmérséklet,
ves technikák közül legalább négy átalakítása.
hőenergia.)
ismerete, gyakorlása alapszinten.
Anyagismeret.
Az iparművészet fogalma, tárgyi
csoportosítása.
Kézművestechnikák, géphasználat, balesetvédelem, anyagismeKulcsfogalmak / fogalmak
ret, tervezés, háztartás.

A fejlesztés várt
eredményei az
egy évfolyamos
ciklus végén

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. Bonyolultabb
kompozíciós alapelvek tudatos használata különböző célok érdekében.
A térbeli és időbeli változások vizuális szándékának megfelelő pontos értelmezése.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi és szöveges megjelenések árnyalt értelmezése.
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és más munkáról.
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2.2.7

Rajz

2.2.7.1 7., 11-12. évfolyam
Iskolánkban a rajz tantárgy a NAT-ban szereplő rajz és vizuális kultúra tantárgy tananyagához igazodik. Legfőbb céljaink közé tartozik diákjaink vizuális kommunikációs képességének fejlesztése, nevelése, mely korunkban felfokozott jelentőséget kap. A vizuális kommunikáció eszköze
a vizuális nyelv, amelyet megfelelő szinten elsajátítva mód nyílik mások vizuális közléseinek és
kifejezéseinek dekódolására, illetve önálló vizuális közlések és kifejezések létrehozására. A vizuális
nyelv ismerete, eszköztudásként való használata a mindennapi élet része.
A tantárgy szorosan kapcsolódik az alkotás tantárgyhoz, így kiegészül a helyi tanterv specifikumaival. Ezek az iskolánkra jellemző egyéni sajátosságok az iskolai szinten megrendezett Tehetségnap, Poli-Szülinap, Tolerancianap, a Témahét, a tanulmányi kirándulások, melyek lehetőséget
biztosítanak diákjainknak, hogy ne csak a hagyományos tanórák keretein belül sajátíthassanak el
készségeket, hanem módot kapnak a sokféle képességekre épülő hatékony ismeretek gyakorlatban
való befogadására, alkalmazására.
Általános követelményeink közül kiemeljük, hogy a tanuló tudja megkülönböztetni és összhangba hozni a magasabb művészeti tevékenységet-alkotást és a mindennapi gyakorlatot. Legyenek
kreatív elgondolásai, melyek egy részét meg is tudja valósítani a gyakorlatban.
A NAT-ban szereplő kulcskompetenciák és nevelési célok közül az esztétikai és művészeti
kifejezőkészség és tudatosság fejlesztése a fő cél, ahol egyformán fontos a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása, a művészi önkifejezés, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével és az életben
nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése. A tantárgy lehetőséget nyújt az önismeret
és a társas kultúra fejlesztésére és a kezdeményezőképesség és kreativitás fejlesztésére is. Segítséget
nyújt a hatékony önálló tanulásban, hiszen a figyelem összpontosítása és a saját munka tárgyilagos
értékelése fontos elemei az órákon folyó közös és egyéni munkának.
Rajzot minden tanuló tanul a 7. évfolyamon. A 11. vagy a 12. évfolyamon a tanulók a rajzot
heti két órás fakultációs tárgyként választhatják.
A fakultáció elsődleges célja, hogy azok, akik elmélyültebben szeretnének foglalkozni a vizuális kultúra különböző területeivel, elsajátíthassák a vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazását, az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzését, értelmezését. Ezek során
képesek legyenek bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használatára különböző célok érdekében. Tudják értelmezni a térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítését, a közlő funkcióban
lévő kép, vagy szöveg és kép együttesét. Legyenek képesek a tanult technikák célnak megfelelő,
tudatos alkalmazására. Igazodjanak el a társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezésében. Tudjanak önálló véleményt megfogalmazni saját munkájukról és másokéról.
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2.2.7.1.1 7. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Vizuális Nyelv és Technikák

Órakeret
6 óra

A vizuális nyelv alapelemeinek, valamint a viszonyaikat leíró kifejező és közlő
szerep tudatos használata és pontos értelmezése.
Előzetes tudás
Vizuális minőségek megkülönböztetése különböző eszközökkel.
Színtani alapok használata és ismerete.
Formaredukció használata és ismerete.
A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata és ismerete.
Legalább négy különböző grafikai és színes technika alkalmazása alkotótevékenység során.
Tantárgyi fejSzínek, rendszerezése, használata.
lesztési célok
Kompozíciós egység és dinamika.
Fény- árnyék hatás.
Téri leképezések síkban.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tervvázlatok készítése.
Művészetismeret –
Felületek dekoratív kialakítása.
kommunikáció:
Különböző festészeti technikák. Geometriai konvenciók alkalmazása.
Művészeti fogalmak.
Látványelemek szintézisre épülő egyéni kifejezése színbéli- formai átírással.
Kísérletezés új anyagokkal, technikákkal.
Matematika:
Különböző esztétikai minőségek alkalmazása képi megjelenítése. FelüSíkbeli és térbeli alakzaletek dekoratív kialakítása.(pl. rajz órai felszereléstartó dekorálása).
tok ismerete, szerkesztéFény-árnyék hatás a kompozícióban.
se.
Axonometria, perspektíva szerkesztése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Természettudomány:
Fénytan
Asszociáció, vázlatkészítés, dekoráció, kísérletezés, szerkesztés.

Kifejezés, képzőművészet
Órakeret
Érzelmek, hangulatok kifejezése
9 óra
A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális
elemzés során.
Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységben.
Előzetes tudás
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása.
Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzelmek, hanTantárgyi fejleszgulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban.
tési célok
A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata.
Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Adott problémára vonatkozó önálló kérdések megfogalmazása. FelmeÉnek:
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
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rülő első ötletek, elképzelések alapján vázlat készítése. Máshol látott
technikai megoldások adekvát alkalmazása saját kifejező szándékú alkotásban.
Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével.
Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás.
Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Zenei befogadó élmények.
Dráma:
Jelenetek, összetett mediális hatások élmények
feldolgozása.

Művészetismeretkommunikáció:
Irodalmi szöveg értelmezése. Szöveg és kép kapcsolata.
Megjelenítés, vizuális átírás, absztrakció, stilizálás, kompozíció.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Tér-idő kifejezése
15 óra
Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése és
Előzetes tudás
értelmező megjelenítése képsorozatokkal.
Tantárgyi fejlesztési A technikai médiumok képalkotó módszereinek és műtípusainak megismerése.
célok
Kapcsolódási ponIsmeretek / Fejlesztési követelmények
tok
Megadott, vagy szabadon választott téma alapján komplex munka tervezése Dráma:
a tér-idő kifejezési eszközeinek tudatos használata céljából. A story-board
Mozgás, improvizáés a képregény műfajának összehasonlítása.
ció, kommunikáció
A „látvány-hang- mozgás” hármas egységének kreatív alkalmazása.
adott zene, téma vagy
Képregény, story-board tervezése.
fogalom alapján.
Az elkészített művek elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a megvalósítás sikeressége szempontjából.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Story-board, forgatókönyv, jelenet, képregény

Nemzeti szimbólumok
Múzeumok, kiállítások, közgyűjtemények

Órakeret

6 óra
A legfontosabb nemzeti szimbólumok felismerése
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesz- A nemzeti, európai és az egyetemes kulturális örökség értő ismerete, kulturális nyitottság.
tési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Képzőművészeti, iparművészeti alapfogalmak ismerete, tárgykörök
Történelem:
csoportosításának használata.
Nemzeti színek, nemzeti
Tudatos múzeum és kiállítás látogatás, jegyzetelés, feladatlap. Tárlatve- címer, országzászló.
zetés értelmezése, elemzése.
Középkor, koronázási
Élménybeszámoló, kiselőadás készítése egyéni vagy csoportmunkában. jelvények.
Nyitott, érdeklődő önálló vélemény kialakításának elsajátítása.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Képzőművészet, iparművészet, tárlatvezetés, nemzet

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. Bonyolultabb
kompozíciós alapelvek tudatos használata különböző célok érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális szándékának megfelelő pontos értelmezése.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi és szöveges megjelenések árnyalt értelmezése.
Tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek felismerése,
értelmezése.
Kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

2.2.7.2 Rajz (fakultációs tantárgy)
2.2.7.2.1 11-12. évfolyam
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
19 óra
Pont, vonal, sík, és térforma, felület az adott technikának és adott célnak
Előzetes tudás
megfelelő alkalmazása
Tantárgyi fejlesz- Személyes preferenciák tudatosítása. Saját képességek számbavétele. Saját
és mások munkájának összehasonlítása, értékelése tanári segítséggel.
tési célok
Kapcsolódási
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
pontok
Az alkotó tevékenységekben legalább háromféle minőségű (különböző vastag- Történelem, Műságú, tónusú, karakterű) a választott eszköznek megfelelő vonal következetes
vészetismerethasználata szabadkézi rajzban. Modell alapján készített leképező jellegű munkommunikáció,
kában sík-tér pontos visszaadása. Modell alapján készített leképező jellegű
Művészettörténet:
munkában (rajz, festés, vegyestechnika) legalább négy különböző tónusfokozat Művészettörténeti
következetes alkalmazása. Megadott színek pontos kikeverése, a célnak legkorszakok, stílumegfelelőbb térábrázolási módok kiválasztása.
sok, kiemelkedő
Modell alapján készített leképező jellegű munkában sík-tér pontos visszaadása. alkotók, műfajok
Modell alapján készített leképező jellegű munkában (rajz, festés,
vegyestechnika) legalább négy különböző tónusfokozat következetes alkalmazása. Megadott színek pontos kikeverése, a célnak legmegfelelőbb térábrázolási módok kiválasztása.
Vonal, sík-térforma, tónus, szín, tér
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

Vizuális eszközök

Órakeret
15 óra
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban.
Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés
alapvető eszközeinek segítségével.
Vizuális nyelvi elemek
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Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Az adott célnak (közlés, kifejezés, alkotás) megfelelő kompozíció létrehozása. A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban
a kifejező jellegű munkákban.
Kontrasztokkal (szín, tónus, forma, méret, felület) történő kiemelő használata az értelmező ábrázolásban. Színharmóniák, színkontrasztok (fényárnyék, hideg-meleg, komplementer, magában való, szimultán, mennyiségi, minőségi) használata.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Kapcsolódási pontok
Történelem, Művészetismeret-kommunikáció,
Művészettörténet :
Művészettörténeti korszakok, stílusok, kiemelkedő alkotók, műfajok.

Matematika:
Térbeli alakzatok.
Transzformációk
Kompozíció, konstrukció, kontraszt, harmónia, vizuális nyelv
és kontextus

Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Vizuális technikák
15 óra
cél
Egyszeri grafikai eljárások
Előzetes tudás
Vizuális közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett viTantárgyi fejzuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése.
lesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egyszeri és sokszorosított eljárásokkal készített munkák (pl.: szén, kréta Művészetismeretpasztell, monotípia, linóleummetszés, papírmetszés, szitalenyomat
kommunikáció:
Egy további szabadon választott technika alkalmazása (pl.: mintázás,
Ábrák, képek, illusztráfotó, videó, számítógép, vegyestechnikák, kézműves technikák).
ciók kapcsolata a szöveggel. A számítógépes
tömegkommunikáció.
Informatika:
A médiumok esztétikai
értéke.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Rajzolás, festés, kollázs, nyomtatás

Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Ábrázolás látványértelmezés
10 óra
cél
Térvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése
Előzetes tudás
Problémamegoldás, Ember alkotta objektumok elemző vizsgálata, értelmezése.
Tantárgyi fejlesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Téri helyzetek egyszerű, értelmező jellegű ábrázolása, tárgyak, objekMűvészettörténet:
tumokhoz viszonyított téri helyzetének pontos megjelenítése látvány
Építészet.
alapján két vagy három dimenzióban
Beállítás alapján a fény-árnyék hatások segítségével a térmélység érzékeltetése különböző eszközökkel. Egyszerű beállításról a két irányponMatematika:
tos perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazása szabadkézi rajzAbsztrahálás, rendszer184
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ban. Látvány axonometrikus képéből az adott tárgy vetületi rajzának
alkotás.
elkészítése.
Formaértelmezés, arány, alak, karakter, szerkezet, téri helyzeKulcsfogalmak / fogalmak
tek, nézőpont, térmélység, térábrázolási konvenciók

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Kifejezés és képzőművészet

Órakeret
13 óra

Műfajnak témának megfelelő műelemző alkalmazása
Hazai múzeumok ill. kortárs gyűjtemények iránti érdeklődés felkeltése, egyéni
Tantárgyi fejvélemény értékrend kialakítása a különböző művészettörténeti alkotásokkal
lesztési célok
kapcsolatban.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészeti ágak (képzőművészet, építészet, és alkalmazott művészetek)
Művészettörténet:
legfontosabb jellemzőinek ismerete. A művészek nagy stíluskorszakaiA legfontosabb művénak, irányzatainak (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klassziszettörténeti korszakok,
cizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizstílusok.
mus, historizmus, szecesszió, szimbolizmus, fauvizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, absztrakt irányzatok, pop art, konceptuális művészet, transz-avantgard/posztmodern, valamint az Európán kívüli kultúrák Történelem:
közül: India, Kína, Japán, prekolumbián kultúrák) legfontosabb jellemTörténelmi korszakok
zőinek ismerete.
Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete, műalkotások besorolása vagy csoportosítása stílus jegyeink alapján.
A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése és
stílusmeghatározása.
Művészettörténeti korszakok, stílusjegyek, alkotások és alkotók
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
egy évfolyamos
ciklus végén

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. Bonyolultabb
kompozíciós alapelvek tudatos használata különböző célok érdekében. Térbeli
és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándékának megfelelő pontos
értelmezése. Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy szöveg és kép árnyalt értelmezése. Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása.
Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. Kultúrák, művészettörténeti
korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és meghatározó alkotók műveinek
felismerése. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése
összehasonlítása, műelemző módszerek alkalmazásával. A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és
mások munkájáról.
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2.2.8

Művészettörténet

2.2.8.1 11-12. évfolyam
A művészettörténet a 11. és 12. évfolyamon heti kétórás, választható tantárgy. Célja, hogy az érdeklődő tanulóknak lehetőséget nyújtson a képzőművészet, építészet alaposabb megismerésére, és hogy
a tanulók a készségek szintjén sajátítsák el a vizuális művészeti alkotások árnyaltabb értelmezését,
megítélését. Legyenek képesek önálló vélemény megfogalmazására a múlt és jelen képzőművészeti
alkotásaival kapcsolatban, és alapszinten a műértés és műélvezet elsajátítására. A tananyag felépítésében, struktúrájában a művészettörténet érettségi követelményeit tartalmazza, így többek között
erre is felkészít. A tanterv a különböző művészeti korszakokat időrendben tartalmazza, de az ehhez
kapcsolódó művészeti technikákkal történő megismerkedés műhelymunka keretében nem feltétlenül
az időrendiséghez igazodva történik.
A fő témák minden korszakban: az építészet, a szobrászat, a festészet és az iparművészet, a legjelentősebb külföldi és hazai alkotók és alkotásaik.
A NAT-ban kiemelt nevelési célok és kulcskompetenciák közül a legfontosabb célja a tantárgy tanításának az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése, a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása, a főbb művészeti alkotások (a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok is) értő és beleérző ismerete, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével. A tematika lehetővé teszi azt is,
hogy a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerésével, kiaknázásának lehetőségeivel is foglalkozzunk.

2.2.8.1.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Készségek, képességek

Órakeret
9 óra

Alapvető vizuális eszközök fajtáinak felismerése.
Hétköznapi, iskolai saját tapasztalatok a saját alkotó tevékenység kapcsán, a
saját látványélmények értelmezésében.
Vizuális eszközök fajtáinak felismerése a képelemzések során.
Tantárgyi fejMegfigyelt téri helyzetek, fény-és színviszonyok értelmezése.
lesztési célok
Elemző készség fejlesztése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A vizuális közlés eszközeinek (pont, vonal, sík, felület, tónus, szín,
Rajz, alkotás:
kompozíció) felismerése és helyes használata.
Vizuális eszközök.
Térábrázolási módok felismerése.
Szerkezet, motívum, jelkép, ritmus.
Vizuális minőségek (tónus / szín, alak / forma, textúra / faktúra / struktúra) ismerete és megkülönböztetése.
A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete (nézőpont,
arányok).
Színharmóniák, színkontrasztok (fény-árnyék, hideg-meleg, komplementer, szimultán, magában való, mennyiségi, minőségi) felismerése.
A vizuális eszközök jelentését meghatározó összefüggések, a kontextus
felismerése és értelmezése az elemzés során.
Vizuális eszközök, térábrázolás, szín, fény, látvány, árnyalat,
Kulcsfogalmak / fogalmak
csúcsfény, derített szín, komplementer szín, mennyiségi kontElőzetes tudás
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raszt.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészeti technikák

Órakeret
9 óra

Rajz, festés, mintázás, faragás.
Az ezekhez használt anyagok, eszközök és használatuk.
A képző- és iparművészeti műalkotások reprodukciós vagy valós ábrázolásán
az alkotás technikai folyamatainak megismerése.
Tantárgyi fejSaját alkotás létrehozása.
lesztési célok
Kreativitás, megfigyelőképesség, invenció és szabálykövetés együttes fejlesztése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A legfontosabb, leggyakrabban használt technikák leíró jellegű ismerete, Rajz, Alkotás:
az eljárás lépéseinek elsajátítása.
Művészeti technikák.
Grafikai eljárások: egyszeri, sokszorosított grafikák, rajz, monotípia,
magas-, mély-, síknyomás.
Festészeti technikák: akvarell, olaj, muráliák.
Történelem:
A szobrászat alapanyagai: agyag, fa, kő, fém, üveg stb.
Őskor: az eszközkészítés
A különböző művészeti technikák fajtáinak csoportosítása, a hasonlósá- korszakai (neolitikum).
gok felismerése.
Az ősi hiedelemvilág
A műelemzések során a különböző technikák felismerése, értelmezése
kialakulása. Vallás és
az anyag-mű-eszköz összefüggéseiben.
mágia, temetkezési szoŐskori művészet: barlangrajzok, barlangfestészet, őskori szobrok.
kások, idolok, falfestEgyszerű technikák elsajátítása, pl. őskori kultikus tárgyak készítése
mények, termékenységkorhű eszközökkel.
szobrok, totemizmus,
megalitikus kultúrák.
Előzetes tudás

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészetismeret–
kommunikáció:
Mágikus szertartások és
a művészetek kialakulásának kapcsolata.
Művészeti technikák, nyomódus, nyomóforma, nyomat,
szerigráfia, mintázás, öntőforma, anyagmegmunkálás, cizellálás.

Vizuális kommunikáció
A fotografikus kép nyelve

Órakeret
7 óra

A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során.
A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása során.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok

Előzetes tudás
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A fotó és mozgókép műtípusainak ismerete.
Mozgóképkultúra és
A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma.
médiaismeret:
A fotó főbb sajátosságainak megismerése, megértése.
Képi eszközök.
„Feltáró” beszélgetések, elemzések Henri Cartier-Bresson, Robert Capa,
André Kertész műveiről megadott szempontok alapján.
Technikai kép- és szöveg-kiegészítő alkalmazások komplex feladat kap- Történelem:
csán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése).
Újkori haditudósítók.
A mozgókép kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, képkivágás, nézőpont, világítás, hang- és képkapcsolat) ismerete.
Technikai kép- és szöveg-kiegészítő alkalmazások komplex feladat kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése).
Fotó, film, reprodukció és manipuláció, arculatterv, tipográfia,
Kulcsfogalmak / fogalmak
fotogenitás.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

Órakeret
5 óra

Tárgy és funkció összefüggéseinek ismerete.
A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értelmezése
Előzetes tudás
és szöveges megfogalmazása.
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése.
A tárgy, a fogyasztói szokás és az életmód közötti kapcsolat értelmezése.
Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirányos
szempontok kiválasztása.
Tantárgyi fejA tervezési folyamat értelmezhető dokumentálása.
lesztési célok
Építészeti és térélmények átértelmezése.
A térélményt befolyásoló tényezők összegzése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző művészeti korokból származó tárgyak, objektumok stílusTörténelem:
jegyeinek ismerete, ezek alapján történő besorolása, funkció- és formaRégészet.
elemzése.
Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan eszközökkel (pl.
fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifejezés, a hangulati hatások
erősítése érdekében.
A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan tereinek
felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehetőségeinek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vizuális eszközökkel és szöveggel.
A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. színhatás és
térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizsgálata és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.
Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól értelmezhető rajzos
és szöveges dokumentációja az ötletek, tervvázlatok, megvalósulási terv
elkészítéséig.
Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű
ábrázolás, ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetKulcsfogalmak / fogalmak
védelem, tárgy és funkció.
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Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Művészeti ágak, műfajok
7 óra
cél
Előzetes tudás Képzőművészet, iparművészet, építészet fogalmának ismerete
A művészeti ágak jellemzőinek ismerete.
Tantárgyi fejlesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A művészettörténeti korszakokban a különböző művészeti ágak legfon- Rajz, alkotás:
tosabb jellemzőinek tanulmányozása.
Építészet, festészet,
A társadalom és a művészet kapcsolata.
szobrászat, kézműves
A művészet társadalomformáló ereje.
technikák.
A technika, anyag változásai, állandóságai.
Papiruszfestés hierogliMozaiktechnikák az ókorban, középkorban és napjainkban.
fákkal, papiruszhajó
A portréábrázolás fejlődése az ókortól a reneszánszig.
készítése, egyiptomi
Párhuzamok az asszír Assur-bán-aplit ábrázoló domborművek és a
szobor – agyagozás.
képregényrajzok között.
A művészeti ágak legfontosabb jellemzőinek ismerete, összefüggéseiknek felismerése.
Történelem:
Ókori tárgyi emlékek,
többistenhit, halottkultusz, szertartások.
Tér, arány, aranymetszés, architektúra, aszimmetria, festészet,
képi egyensúly, nézőpont, körplasztika, építészet, képzőművéKulcsfogalmak / fogalmak
szet, iparművészet.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészettörténeti korszakok – I. Stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek

Órakeret
16 óra

A legismertebb képzőművészeti alkotások, történelmi helyek ismerete.
A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alElőzetes tudás kotók felismerése és elhelyezése a megfelelő korban.
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A
művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban.
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák illetve
problémakörök rendszerezése és összegző ismerete.
Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése.
Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, formaTörténelem:
tartalom, összehasonlító ikonográfia) ismerete és használata az
Az őskor, ókor, középkor
elemzés során.
története.
A művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek ismerete.
Hatalmi jelképek megjelenési formái az ókorban.
A művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek felismerése.
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A halottkultuszhoz kapcsolódó tárgyi emlékek az ókori Egyiptomban.
A legfontosabb művészeti korszakok, stílusok, művészetföldrajzi
területek, alkotók, alkotások ismerete.
(Pl. Stonehenge, őskori barlangfestmények, gízai piramisok,
Nofretete fejszobra, babiloni Istár kapu, Gudea szobra, a knósszoszi palota, Parthenon, az athéni Akropolisz, Polükleitosz: Lándzsavivő, Colosseum, Caracalla-termák, mozaikművészet, San
Apollinare in Case.
A Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének meglátogatása.
Kiemelt témák:
A halottkultusszal és a termékenységgel kapcsolatos építmények
Franciaország és Anglia területén.
A vallásos és uralkodói reprezentáció építészeti és szobrászati emlékei Mezopotámiában.
Az ókori Egyiptom halottkultusszal összefüggő építészete.
Görög művészet (építészet, szobrászat, vázafestészet).
Az ókori Római Birodalom művészete.
Zikkurat, masztaba, oszloprend, anatómia, szerkezet,
tümpanon, fórum, vízvezeték, amfiteátrum, Pompei, bazilika,
Kulcsfogalmak / fogalmak
boltív, boltozat, katakomba, attribútum, „művészet és társadalom”.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészettörténeti korszakok – II. Stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek

Órakeret
19 óra

A legismertebb képzőművészeti alkotások, történelmi helyek ismerete.
A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alElőzetes tudás kotók felismerése és elhelyezése a megfelelő korban.
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A
művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban.
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok, irányzatok, témák, illetve
problémakörök rendszerezése és összegző ismerete.
Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése.
Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, formaTörténelem:
tartalom, összehasonlító ikonográfia) ismerete és használata az
Őskor, ókor, középkor, újkor
elemzés során.
története.
A művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek ismerete és felismerése.
Hatalmi jelképek megjelenési formái a középkorban, a középkori
ember világképe és az egyházi építészet.
A műalkotás létrehozásában szereplő tényezők (kulturális környe190
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zet, megrendelői igény, technikai feltételek, alkotói beállítottság)
ismerete.
A legfontosabb művészeti korszakok, stílusok, művészetföldrajzi
területek, alkotók, alkotások ismerete.
(Pl. Nagyszentmiklósi kincs, Hagia Sophia, Cluny kolostor, Pisai
dóm, jáki bencés apátság, koronázási palást, párizsi Notre Dame,
M.S. mester, Bramante: Tempietto, Bakócz-kápolna, Michelangelo: Dávid, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Id. P. Bruegel stb.)
Kiemelt témák:
Ókeresztény művészet.
Bizánci művészet.
Az iszlám világ.
A népvándorlás korának művészete.
Az európai román kor építészete.
A gótikus katedrálisok építészete.
A reneszánsz építészete, festészete, szobrászata és társadalmi feltételei.
A Magyar Nemzeti Galéria középkori gyűjteményének megtekintése.
Műelemzés, művészeti korszakok, stílusirányzat, műtípus, művészi ábrázolás, képi egyensúly, jel, jelkép, ikonográfia, attribútum, kompozíció, kompozíciótípusok, levegő-vonal-szín perspektíva, harangtorony, altemplom, huszártorony, keresztelőkáKulcsfogalmak / fogalmak
polna, kváderkő, oszloptípusok, mellékhajó, opeion, mozaik,
szárnyas oltár, üvegablak-festészet, kódex, freskó, perspektíva,
quattrocento.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Készségek szintjén a vizuális művészeti alkotások árnyalt értelmezése, megítélése.
Közvetlen tapasztalatszerzés, művészi alkotások iránti érdeklődés felkeltése.
Önálló vélemény megfogalmazása a múlt és jelen képzőművészeti alkotásaival
kapcsolatban.
A műértés és műélvezet elsajátítása.
A tanult korszakok művészettörténet érettségi követelményének, tananyagának
elsajátítása.

2.2.8.1.2 12. évfolyam
Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Művészeti technikák
12 óra
cél
Előzetes tudás Képző- és iparművészeti technikák ismerete
A képző- és iparművészeti műalkotások reprodukciós vagy valós ábrázolásán
Tantárgyi fejaz alkotás technikai folyamatának megismerése, értelmezése.
lesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A legfontosabb, leggyakrabban használt technikák leíró jellegű ismerete, az eljárás Rajz, alkotás:
lépéseinek ismerete.
Művészeti technikák.
Freskó, pannó, szekkó technikák.
A különböző művészeti technikák fajtáinak csoportosítása, hasonlóságok felismerése.
Történelem:
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Magasnyomó grafikai eljárások fametszet, linómetszet, papírmetszet.
Az újkor története.
A műelemzések során a különböző technikák felismerése, értelmezése
az anyag-mű-eszköz összefüggéseiben.
Egyszerű technikák elsajátítása.
Monotípia, kollázs, számítógépes grafika, fotómontázs.
Alkalmazott grafika, alkalmazott művészet, audiovizuális, derítőfény, fénykép, figyelemirányítás, filmkocka, fotoKulcsfogalmak / fogalmak
filmmontázs, folyamatábra, fotórealizmus, kép a képben.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Ipari formatervezés

Órakeret
12 óra

A tárgy, funkció, esztétika összefüggései.
Különböző korú és típusú tárgyak és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése.
Előzetes tudás
Önálló kérdések megfogalmazása.
Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasági okokozati összefüggéseinek megértése.
A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értelmezése
és szöveges megfogalmazása.
Tantárgyi fejA látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megérlesztési célok
tése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása során.
A következtetések célirányos megfogalmazása.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A design/dizájn, formatervezés fogalmi értelmezése.
Fizika:
A Bauhaus iskola máig meghatározó hatása az építészetben, formaterve- Anyagismeret.
zésben.
Tágabb értelemben a hétköznapi életben kifejtett hatásainak felismerése.
A kapcsolódó tudományok, mint biológia, szociológia, közgazdaságtan, Biológia:
fizika, pszichológia stb. összefüggéseinek elemzése.
Anatómia.
A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésével és magyarázatával.
Gazdasági ismeretek:
Piackutatás.
Dizájn, forma, nagyszériás termelés, esztétika-forma-funkció,
márkajel, fogyasztói szokás, divat, életmód, újrahasznosítás,
tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű
Kulcsfogalmak / fogalmak
ábrázolás, ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.

Tematikai egyMűvészettörténeti korszakok, stíluskorszakok
Órakeret
ség / Fejlesztési
és művészetföldrajzi területek
38 óra
cél
A legismertebb képzőművészeti alkotások, történelmi helyek ismerete.
Előzetes tudás
A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, al192
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kotók felismerése és elhelyezése a megfelelő korban.
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során.
A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban.
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve
problémakörök rendszerezése és összegző ismerete.
Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése.
Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, formaTörténelem:
tartalom, összehasonlító ikonográfia) ismerete és használata az
Reformáció, ellenreformáció,
elemzés során.
felvilágosodás, nemzetállaA művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek ismerete és felisme- mok, XX. század.
rése.
Pl.: Hatalmi jelképek megjelenési formái az ókortól napjainkig.
Pl.: A művészeti alkotás birtoklása mint a gazdagság reprezentációja.
Pl.: „Egyházi barokk”, „udvari” barokk.
A műalkotás létrehozásában szereplő tényezők (kulturális környezet, megrendelői igény, technikai feltételek, alkotói beállítottság)
ismerete.
A barokk stílus kialakulása az ellenreformáció hatására, a barokk
művészet hatáselemeinek összevetése napjaink vizuális kommunikációjában.
A legfontosabb művészeti korszakok, stílusok, művészetföldrajzi
területek, alkotók, alkotások ismerete (barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus,
szimbolizmus, szecesszió, avantgárd, a XX. század művészete).
Pl.: Bernini: Szent Teréz extázisa, Szent Péter tér, Eszterházy kastély, Fertőd, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Vermeer van Delft,
Caravaggio, Mányoki Ádám, Debreceni Nagytemplom, Nemzeti
Múzeum Budapest, Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei,
David: A Horatiusok esküje, Budapesti Országház, Delacroix, Turner, Courbet, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Manet, Monet,
Cézanne, V. van Gogh, Gaudi, Horta, Lechner Ödön, Kós Károly,
Rodin, Toulouse-Lautrec, Klimt, Csontváry Kosztka Tivadar,
Gropius, Matisse, Picasso, Duchamp, Chagall, Moholy-Nagy László, Egry József, Le Corbusier, F.L. Wright, Moore, Vasarely.
Múzeumok, kiállítások, gyűjtemények látogatása.
A Magyar Nemzeti Galéria Magyar historizmus című kiállításának
megtekintése.
Naturalizmus, zsánerkép, csoportos portré, életkép, tájkép,
csendélet, ravatalkép, idill, akadémizmus, impresszionizmus,
plein air, posztimpresszionizmus, fauve, expresszionizmus,
Kulcsfogalmak / fogalmak
kubizmus, futurizmus, dadaizmus, funkcionalizmus, organikus
építészet, tasizmus, gesztusfestészet, kalligráfia, minimal-art,
konceptualizmus, pop art, hiperrealizmus, akcióművészet, per-
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formance, body art.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Készségek szintjén a vizuális művészeti alkotások árnyaltabb értelmezése,
megítélése.
A látható világ jelenségeinek árnyalt értelmezése.
Környezet tudatos alakítása.
Összegző, felhasználó jellegű tudás használata.
Művészettörténeti problémák felismerése.
Európai, hazai és Európán kívüli kulturális örökség megőrzésének igénye.
Nyitottság a sokszínű vizuális élmények befogadására.
Közvetlen tapasztalatszerzés, művészi alkotások iránti érdeklődés felkeltése.
Önálló vélemény megfogalmazása a múlt és jelen képzőművészeti alkotásaival
kapcsolatban.
A műértés és műélvezet elsajátítása.
A művészettörténet érettségi követelményének, tananyagának elsajátítása.
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2.2.9

Mozgóképkultúra és médiaismeret

2.2.9.1 Nyelvi előkészítő évfolyam és 11-12. évfolyam
A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének
fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, személyiségére.
Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól,
étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Az internet virtuális
közege nagyon sok fiatal második otthonaként funkcionál, ahol több időt töltenek el, mint bárhol
másutt. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az
ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást
egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.
A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és
együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó
képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal
szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon hozzájárul a kiemelt fejlesztési követelmények közül az
erkölcsi neveléshez, a demokráciára neveléshez, az önismeret és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi
és lelki egészségre neveléshez és természetesen mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A
tantárgy oktatásának elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és
nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat – vagyis a mozgóképi írásolvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése.
A mozgóképkultúra és médiaismeret egyes tartalmai a hat évfolyamos képzés során a 7-8. évfolyamokon a művészetismeret és kommunikáció, a történelem, a rajz-alkotás és az informatika
óráin jelennek meg.
A gimnáziumi tanulmányok elején a nyelvi előkészítő év során találkoznak a hat évfolyamos
és négyosztályos képzésben részt vevő diákok, itt nyílik lehetőség arra, hogy külön tantárgyként
jelenjen meg a műveltségterület. Húsz elméleti ismertető és esettanulmányokat feldolgozó óra
(amelyek arányosan tíz-tíz órát foglalkoznak filmes, illetve médiás témákkal) után a diákoknak tizenhat órában lehetőséget biztosítunk arra is, hogy elsajátítsák az alapvető mediális szövegek készítésének technikáját, kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejezőképességüket és -kedvüket.
A tanév végén sorra kerülő Témahét központi tartalma a kiscsoportos formában megszervezett projektmunka, melynek feltétele a megszerzett ismeretanyag és az életkori sajátosságokból következően már elvárható tanulás- és munkakultúra, így a tanulók aktív résztvevői, és nem csupán
passzív befogadói lesznek a mediális kommunikációnak.
A 11-12. évfolyamon a médiaismereti stúdiumok elsősorban a médiaintézményekre ható
alapvető gazdasági, politikai és jogi, illetve a médiaszövegek befogadására, a közönségre hatással
lévő tényezők tanulmányozását célozzák. Tárgyalni kell a tapasztalati valóság és a média által reprezentált, filmvásznon, képernyőn megjelenő virtuális világ viszonyát; az eltérés tényén túl annak
okait, például az etnikumok és a különböző kultúrák tekintetében. A társadalmi szerepek mibenlétének és médiareprezentációjának megértése hozzásegíti a diákokat a sztereotípiák működésének
pontosabb megértéséhez, az előítéletes magatartás felismeréséhez és átalakításához. A technológiai
fejlődés társadalmi hatásainak pontosabb megértése révén, amely szintén fontos feladata a tárgynak,
a fiatalok fokozatosan megértik majd a globális problémák és lokális cselekvések, sőt az egyéni
életvitel közötti összefüggéseket. E két képesség hozzásegíti majd őket, hogy bekapcsolódhassanak
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különböző kisközösségekbe, és a civil társadalmi aktivitás értékét átlátva állampolgári jogaikat és
kötelességeiket a helyi közösségekkel együttműködve hatékonyan gyakorolhassák.
A 11. és a 12. évfolyamokon a művek feldolgozása során fokozatosan erősödik a fogalmi
gondolkodás, az absztraháló készség fejlesztése, a mozgóképi szövegek értelmezésénél pedig az
ismeretek alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is meghatározó a kreatív gyakorlatok, az önálló tevékenységi formák, a projektmunka szerepe.
A mozgóképkultúra és médiaismeret a 11. és 12. évfolyamon heti kétórás fakultációs tantárgy,
amely a nyelvi előkészítő év mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyának tanulása során a megszerzett alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra épít, és amelynek tematikáját az érettségi követelményeknek megfelelően alakítottuk. A filmnyelvi tájékozottság és kifejezőkészség fejlesztése mellett elsősorban a stílustörténet néhány fontos mozzanatának ismerete, a
műismeret és az elemzési készség fejlesztése a cél. Fontos eleme a tárgy oktatásának a mozgókép
magas- és tömegkultúrájának viszonya, az eltérő alkotói és nézői szerepek felismertetése. Mivel az
érettségi első része egy projektmunka elkészítése, fontos, hogy az ehhez szükséges technikai és
formanyelvi ismeretet a diákok már a 11. évfolyamon megszerezzék.
A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy hozzájárul a NAT-ban megfogalmazott nevelési
célok és kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Kitüntetett szerepet kap a médiatudatosságra nevelés, de
ezen túl az alábbi területek is hangsúlyt kapnak:
- az erkölcsi-etikai nevelés,
- nemzeti öntudat, hazafias nevelés,
- az állampolgárságra, demokráciára nevelés,
- az önismeret és társas kultúra fejlesztése,
- a tanulás tanítása,
- az anyanyelvi kommunikáció,
- az idegen nyelvi kommunikáció,
- a digitális kompetencia,
- az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség,
- a hatékony, önálló tanulás.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló
és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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2.2.9.1.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A mozgóképnyelv kifejező eszközei

Órakeret
6

Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete fogalmának ismerete.
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi ábrázolásban.
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése.
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték,
Tantárgyi fejweb) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakílesztési célok
tása, a mozgóképi írás- és olvasástudás fejlesztése.
A középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tömegkommunikáció.
A hétköznapi és a tömegkommuniPraktikus tanulás:
A mozgóképi szöveg egyszerre
káció hasonló és eltérő vonásai.
A hétköznapi kommuniábrázol és reprodukál;
A felsorolt ismeretek megtapasztakáció elemei.
információban rendkívül gazdag, lása, felismerése és tudatosítása
ám a szöveg jelentésének megha- (például mobiltelefonra felvett állótározása a nyelvi közlésnél sokés mozgóképek, beállítások elkészí- Rajz, alkotás:
kal bizonytalanabb;
tésével vagy interneten elérhető
Reprodukálás és ábrázoutalásokkal telített.
mozgóképes anyagok, például klilás – a mozgókép kettős
Annak megfogalmazása, mire
pek vagy reklámok tanulmányozátermészete.
vezethető vissza a mozgóképi
sával).
közlés néhány alapvető sajátossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a tapasztalati valósággal való erős kapcsolatára).
A figyelemirányítás, a hangulatAnnak megfigyelése és kipróbálása Rajz, alkotás:
teremtés és az értelmezés legfon- egyszerű beállítások, snittA kiemelés alapeszközei
tosabb eszközei (nézőpont, távol- kapcsolatok elkészítése és megszer- (legfontosabb motívuság, fényviszonyok, mozgás, sze- kesztése során, hogy a mozgóképké- mok ismétlése; közelrepjáték, montázs), ezek hatásszítő miféle filmnyelvi eszközöket
kép; fény/szín).
mechanizmusa különböző művek használ a szöveg megalkotása során.
példáján és gyakorlaton kereszIly módon, valamint mozgóképi
tül.
szövegek (pl. rövidfilmek, filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek,
animációs filmek) megfigyelésével
és elemzésével a mozgóképnyelv
alapeszközeinek tudatosítása.
A látványszervezés alapeszközei Egyszerűbb mozgóképi szövegrész- Rajz, alkotás:
(képkivágás, gépállás, nézőpont, letek létrehozása (pl. találkozás,
A kiemelés alapeszközei
szemszög, kameramozgások,
megérkezés, követés, megismerke(legfontosabb motívubeállítástípusok, megvilágítás)
dés) útján a képzelőerő, kifejezőmok ismétlése; közelfogalmainak tudatosítása, ezen
készség fejlesztése.
kép; fény/szín, váltakozó
eszközök szerepének értelmezése
beállítások tempója).
és tudatosítása saját felvételek
készítése és mozgóképi szövegrészletek elemzésével.
Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás.
Kulcsfogalmak / fogalmak
Előzetes tudás
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Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. Kompozíció,
képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás,
leíró beállítás, társított beállítás.

Tematikai
egység / Fejlesztési cél

A média kifejezőeszközei
A mozgóképi szövegek rendszerezése

Órakeret
4

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek érzékeléElőzetes tudás se, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének megfigyelése, a műfaji
és a szerzői fogalmak ismerete.
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web)
szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a meTantárgyi
diális írás-olvasástudás fejlesztése.
fejlesztési
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése.
célok
A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A mozgóképi szövegek
A rendszerezést segítő néhány
Művészetismeret−kommunikáció:
rendszerezése.
alapszempont: megjelenési felüA filmek értelmezését, elemzését
let – mozi, televízió, internet; a
segíti az irodalmi rendszerezés
hossz, mint forgalmazási kategó- néhány alapszempontja.
ria; a valóságanyag természete –
dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás –
műfaj szerzői film − ismétlése,
pontosítása, kiegészítése.
Ismerkedés művekkel, mű- A szerzői és a műfajfilm néhány Művészetismeret−kommunikáció:
fajokkal (műfajfilmek,
meghatározó jellemzőjének felNéhány alapvető emberi léthelyszerzői filmek, televíziós
ismerése, alkalmazása (a nézők
zet ábrázolási módja, motívum,
műsorok, stb.), ezek elemszámára ismerős témák, szériametafora, toposz, archetípus.
zése, hatásmechanizmusuk szerű filmalkotások, könnyen
megértése.
befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a személyesebb, a
szerzővel azonosítható eredeti
formanyelvhasználat) művek
elemzésével. Nem-lineáris és
összetett cselekményű szövegformák felismerése, tagolása,
értelmezése, létrehozása.
Műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, szerzői
Kulcsfogalmak / fogalmak
mű, eredetiség, ábrázolási konvenció.

Tematikai
egység / Fejlesztési cél

A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
A média nyelve, a médiaszövegek értelme6
zése
A médiaszövegek szövegalkotó kódtípusai, kifejezőeszközei.
Előzetes tudás A magánszféra és a közszféra fogalma.
A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció fogalma.
A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepéTantárgyi
nek, működési módjának tisztázása.
fejlesztési
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Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzése, a
naiv fogyasztói szemlélet átértékelése.
Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. A
résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tömegtájékoztatás és deA kommunikáció története alapTörténelem:
mokrácia: a nyilvános bevető fordulópontjainak (írásbeli- A kommunikáció történetének
széd szabadsága és felelős- ség, sokszorosítás, fotografikus
alapvető fordulópontjai, ezen
sége, média és hatalom, a
képrögzítés, digitális jelkezelés / fordulópontok jelentősége a
hír értéke.
hálózati kommunikáció) az ezek- nyilvánosság történetében.
hez tartozó művelődéstörténeti
A mai nyilvánosság kialakulása,
Erkölcsi normák, médiaeti- háttér megismerése, e fordulóegy adott kor és társadalom nyilka. Miért jelennek meg egy- pontok jelentőségének értelmezé- vánosságának vizsgálati módjai.
re inkább a közszférában a
se a nyilvánosság történetében.
médiakörnyezet változásával a magánszféra ügyei? – A nyilvánosság jelentése az élevita, érvelés, példákkal.
tünkben, a mai nyilvánosság kialakulása, egy adott kor és társadalom nyilvánosságának vizsgálati módjai. (Az információk birtoklása és megosztása – hatalmi
viszonyok; az egyén helyzete az
adott társadalomban, például hagyományok, neveltetés, iskolázottság, anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák
fejlettsége; a média szabályozása,
cenzúra).
Etika: Erkölcs és politika. Magánérdek és közjó. Részvétel a
közéletben. A közélet tisztasága.
Médiaszövegek feldolgozáFeltevések, állítások megfogalMűvészetismeret−kommunikáció:
sa egyéni, kiscsoportos
mazása médiaszövegek keletke- A tömegkommunikáció médiuvagy csoportos formában
zésének hátteréről, a közlő (mé- mainak jelrendszerei, kódjai.
kreatív gyakorlati feladadiaintézmény) szándékairól; éltokkal vagy megbeszélés
mények és tapasztalatok összeútján.
vetése a média által közvetített,
megjelenített világokkal (pl.
hírműsorok, talk-showk, realityshowk, életmód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése). Azonos
események eltérő megfogalmazásainak összevetése, (érdekek,
nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve műfaji,
nyelvi különbségek feltárása a
hírműsorokban, hírportálokon,
napisajtóban).
Etika: Szólásszabadság és a
célok
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nyilvános beszéd felelőssége az
információs társadalomban.
A médiaipar működése,
A média közönségének kettős
Informatika:
nézettségnövelő stratégiák. szerepe, mint vásárló és mint áru. Miért és hogyan értelmezi át a
Célközönség fogalma (elsősorban digitális kép (hang) a technikai
Jelenségek a médiában: az
életkor, nem, végzettség, kulturá- kép (hang) hagyományos médiáerőszak, sztárok és szenzá- lis és egzisztenciális háttér, érban történő alkalmazásait.
cióik, a nemi szerepek rep- deklődés).
rezentációja, virtuális való- A közönség befolyásolásának
ság. Társadalmi csoportok, értelmezése konkrét példákon
közéleti események ábrázo- keresztül (a közlés felületének
lása, megjelenése a médiáegyszerűen átlátható, ismétlődő
ban,
megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a műsorrend kialakítását,
Közösségek és az egyén az az intézmény-image felépítését, a
információs társadalomban. sorozatelv érvényesítését).
Az online életforma hatása A médiakommunikáció során a
a személyiség fejlődésére és médiaszöveget kibocsátó intéza társas kapcsolatokra, a
mény kerül elbeszélő szerepbe,
tanulásra, munkavégzésre, a amikor történetjavaslatokat boszabadidő eltöltésére.
csát közre, piaci versenyben a
néző figyelméért a konkurens
médiaintézményekkel.
Aktuális médiaesemények feldolgozása és elemzése, hogyan és
miért érvényesül a médiában a
sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat
mindez.
Közösségnek tekinthető-e a közösségi hálózatra csatlakozók
sokasága. A web 2.0-s alkalmazások formanyelvi gondolkodásának megfigyelése. Hogyan és
miért keveredik a tartalomelőállító és a közönség szerepe a
web 2. 0-s alkalmazásokban.
Etika: Önállóság és példakövetés.
Önmegvalósítás és önkorlátozás
kérdései
Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média,
közösségi média, web 2. 0.
Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret,
Kulcsfogalmak / fogalmak
infotainment, sztereotípia, médiareprezentáció, globális falu.
Valóság, tapasztalati valóság, virtuális valóság.
Web 2. 0, nem lineáris, interaktivitás, irónia, manipuláció, közösségi hálózat.

Tematikai egy-

A média társadalmi szerepe, használata
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ség / Fejlesztési
cél

Médiahasználat, médiaetika

5

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kommunikáció) ismerete.
Előzetes tudás
A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rendszerek ismerete.
A magánszféra és a közszféra fogalma.
A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása.
Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzéTantárgyi fejse, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése.
lesztési célok
A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kommunikáció története alapA nyilvánosság jelentésének értelTörténelem:
vető fordulópontjainak (írásbelimezése az életünkben, a mai nyilvá- A kommunikáció törtéség, sokszorosítás, fotografikus
nosság kialakulása.
netének alapvető forduképrögzítés, digitális jelkezelés / A kereskedelmi és közszolgálati lópontjai, ezen fordulóhálózati kommunikáció) és az
médiaintézmények elsődleges célja- pontok jelentősége a
ezekhez tartozó művelődéstörtéinak és eszközeinek megismerése a nyilvánosság történeténeti háttérnek a megismerése, e
médiaipari versenyben.
ben. A mai nyilvánosság
fordulópontok jelentőségének
kialakulása, egy adott
értelmezése a nyilvánosság törtékor és társadalom nyilnetében.
vánosságának vizsgálati
módjai.
Az internetes és mobilkommuni- Az adott kor és társadalom nyilvákáció fontosabb sajátosságainak
nosságának vizsgálati módjai, öszmegfigyelése és jellemzése konk- szefüggések feltárása. (Az informárét példákon keresztül (pl. interciók birtoklása és megosztása – haaktivitás, a kommunikáció térbeli talmi viszonyok; az egyén helyzete
és időbeli szabadsága, figyelemaz adott társadalomban, például hamegosztás, multitasking, virtuális gyományok, neveltetés, iskolázottkapcsolatok, konstruált személyi- ság, anyagi helyzet; az infokommuségek, anonimitás és annak korlá- nikációs technológiák fejlettsége; a
tai, e-részvétel, e-demokrácia,
média szabályozása, cenzúra).
amatőr és professzionális tartaEtika: Szólásszabadság és a nyilválomgyártás, médiahasználat más
nos beszéd felelőssége az informáemberek jelenlétében és annak
ciós társadalomban.
normái).
A hálózati kommunikáció életAz internetes és mobilkommunikáInformatika:
módra, életminőségre vonatkozó ció fontosabb sajátosságainak jelA hagyományos és inhatásainak értelmezése konkrét
lemzése, az internethasználat bizformációs technológián
példákon keresztül (pl. a szemétonságának problémái konkrét pélalapuló kommunikáció.
lyiség felbontása és megsokszodákon keresztül (pl. személyes ada- Internetes és mobilrozása, a médiahasználat veszétok védelme, hamis vagy megbízha- kommunikáció fontolyei: függőség, elmagányosodás, tatlan oldalak, információk kiszűré- sabb sajátosságai. Interegészségkárosodás).
se, ismerkedés veszélyei).
nethasználat biztonsága.
Hálózati kommunikáció.
A médiában megjelenő erőszakA sztereotípia és a reprezentáció
kal kapcsolatos problémák megfogalmának meghatározása és felfogalmazása (pl. az erőszak mint ismerése.
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szórakoztató, stimuláló hatáselem, mint érdekérvényesítő és
konfliktuskezelési eszköz).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Médiaerőszak fogalmának ismerete
és megértése példákon keresztül
(rövid elméleti háttér).
Az egyének és közösségek jogaival,
a felhasználók felelősségével kapcsolatos ismeretek megértése az
elektronikus és az online médiában.
Etika: Rasszizmus és előítéletek
megerősítése a médián keresztül.
Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció,
mágikus gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvánosság, polgári nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáció nyilvánossága, hálózati kommunikáció, köz- és magánszféra. Multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális személyiség, médiaerőszak, közösségi média, manipuláció.

A média kifejezőeszközei
Órakeret
Média-írástudás – mozgóképi szöveg – szö15
vegértés
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező, formaképző alapeszközeinek felismerése és megnevezése. Egyszerűbb mozElőzetes tudás góképi szövegek értelmezése során az ábrázolás megismert eszközeinek alkalmazása (cselekmény és történet megkülönböztetése, szemszög, nézőpont, képkivágás, kameramozgás jelentése az adott szövegben, a montázsfunkciók felismerése).
Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása, az ehhez szükséges eszközök alapszintű
használata, képek szkennelése, digitális fotózás, a DV-kamera használata, a hang
digitalizálása.
Az előzőkben tanult formanyelvi, ábrázolási alapismeretek kreatív alkalmazási
Tantárgyi
képességének fejlesztése – szövegalkotás egyénileg és projektmunkában.
fejlesztési
A médiaszövegek elkészítése során adódó egyes szerepkörökben történő munkacélok
végzés alapjainak célszerű elsajátítása például a tervezés, a látványszervezés, a
kamerahasználat, a szerkesztőprogramok használata során.
A csoportmunkához szükséges együttműködési képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszövegek.
Elsősorban a mozgóképes valaRajz, alkotás:
mint az írott sajtóban és az online Vizuális közlés szöveggel és
kommunikációban alkalmazott
képpel. Összetett vizuális kommeghatározó szövegtípusok –
munikációt szolgáló megjelenés
formaalkotó eszközeire vonatko- tervezése.
zó alapismeretek áttekintése, ismétlése, frissítése az életkornak
megfelelő konkrét szövegpéldák
alapján.
A mozgóképnyelv alapesz- A médiumok nyelvi apparátusára Rajz, alkotás:
közeinek (narráció; szerep- vonatkozó alapszintű tájékozott- A kiemelés alapeszközei (legfonjáték; látványszervezés,
ság megszerzése.
tosabb motívumok ismétlése;
montázs) tudatosítása.
Választható tematikájú, rövid, 3- közelkép; fény/szín, zenei hang5 perces videoetűdök megtervesúlyok, kameramozgások, váltazése (ötlet, szinopszis, helyszín
kozó beállítások tempója).
és szereplőkeresés-kiválasztás,
jelenetterv, story-board készítés,
Tematikai
egység / Fejlesztési cél
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A fotográfia történetének
rövid át tekintése
Digitális fotózás a gyakorlatban

A mozgó kép (film, videó)

Készítsünk filmet! – a forgatás és ami azt megelőzi.
Készítsünk filmet! – A vágás

Rádiózzunk!

technikai előkészítés, forgatás,
anyagok számítógépre vitele és
szerkesztése, kiírás) csoportos
projektmunkában.
Alapszintű ismeretek megszerzése a fotográfia születésének körülményeiről és folyamatáról.
Időrendi áttekintés a Camera
obscurától a digitális fotózásig.
Képformátumok, tömörítés, jpg,
raw, fehéregyensúly stb.
Rávezetés a helyes képkivágásra,
kompozíció megformálására
(aranymetszés stb.)Alapszintű világítási ismeretek.
Képértékelés.
Sok fotózás (portré, csendélet,
fotó képregény készítése).
A mozgókép születésének és fejlődésének történeti áttekintése
rögzítési technikák (film, videó,
analóg, digitális, stb.)
Ismerkedés a kamerával (képhang szinkronja, a fehéregyensúly szerepe, a megvilágítás fontossága, hol legyen a mikrofon,
stb.), plánok.
A fikciós és dokumentumfilmek
összehasonlítása.
Televíziók (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi).
A forgatókönyv és a storyboard
szerepe a filmkészítésben.
Történetvezetés, dramaturgia
forgatási szituációk.
Szerepek a forgatáson (rendező,
operatőr, szereplő, mikrofonos
stb.).
Forog a film (a kidolgozott forgatókönyv alapján leforgatunk egy
rövid jelenetet). Ismerkedés a
non-lineáris szoftverrel és lehetőségeivel.
Vágás a gyakorlatban (az eredeti,
rögzített hang szerepe, az utószinkron lehetőségei, zajokzörejek, keverés, színek, feliratok).
A közszolgálati, kereskedelmi és
a közösségi rádiózás összehasonlítása.
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Camera obscura.
Rajz, alkotás:
A színek világa, szerkezet a festészetben.
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Célközönség.
Ismerkedés a hangszerkesztő
szofverekkel.
Riportkészítési technikák.
Egy rövid hangjáték vagy szignál
készítése.
Újságírói műfajok hangban Választható, megadott témákban Művészetismeret−kommunikáció:
és képben
előzetes kutatómunkára építve
Elbeszélő, nézőpont, történetfényképes vagy hangzó riport
mondás, cselekmény, helyszín,
készítése, megírása, tipográfia és szereplő, leírás, párbeszéd, jeltördelés, képaláírás elkészítése
lemzés, jellem, hőstípus; helyzet,
projektmunkában.
akció, dikció, konfliktus, monoNapilapok, hetilapok, tematikus
lóg, dialógus, prológus, epilógus,
magazinok, bulvár (összehasonlí- késleltetés, jelenet; néhány alaptás).
vető emberi léthelyzet, motívum,
Bulvárcikk írása, fotós kiegészímetafora, toposz, archetípus.
téssel.
Látásmód, koncepció, ábrázolási konvenció, kifejezőeszköz,
dokumentum, fikció, műfaj, eredetiség, ábrázolási konvenció.
Kulcsfogalmak / fogalmak
Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs.

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése és megnevezése. A fikció és a virtuális fogalmainak megkülönböztetése.
A mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszonyuk, az alkotói szándék, és a nézői elvárás karaktere szerint (dokumentumfilm
és játékfilm, műfaji és szerzői beszédmód).
Az ábrázolás megismert eszközeinek alkalmazása egyszerű mozgóképi szövegek értelmezése során (cselekmény és történet megkülönböztetése, szemszög,
nézőpont, képkivágat, kameramozgás jelentése az adott szövegben, montázsfunkciók felismerése).
A média alapfunkcióinak ismerete, valamely kor és társadalom nyilvánosságát
meghatározó tényezők megfogalmazása.
A kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljainak és
eszközeinek felismerése a médiaipari versenyben.
A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása és illusztrálása, az
egyszerűbb reprezentációk különbözőségeinek indoklása.
Érvelés képessége a médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmának
kérdésében.
Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságainak jellemzése, az
internethasználat biztonságának problémái.
A különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtése,
azok rendszerezése, az önálló megfigyelés képessége.
Médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport stb.) egyszerűbb, a korosztálynak megfelelő szintű megfogalmazása, a kifejezőeszközök tudatos alkalmazása. A saját
maga vagy másokkal közösen készített médiaszövegek önkritikus elemzése.

2.2.9.1.2 11. évfolyam
Tematikai egy-

Média a mindennapi életben
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ség / Fejlesztési
cél

A médiaintézmények

18

Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, reprezentáció,
tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír.
A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tudatosítása.
Azonos események eltérő médiareprezentációinak összevetése, eltérésük értelTantárgyi fejmezése.
lesztési célok
Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő
viszony kialakítása ezekkel kapcsolatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszöveg mint termék
A polgári nyilvánosság fogalmának
ismerete; a modern társadalmi nyilvánosság kialakulását elősegítő fontosabb tényezők szerepének kifejtése (pl. a technikai sokszorosítás, a
technikai képrögzítés képközvetítés,
a távközlés). A nyilvános szereplés
során követendő és elvárható etikai
szempontok ismerete.
A médiaipar ellenőrzése
A médiaipar jogi és etikai szabályo- Történelem:
zásának (önellenőrzés) alapelvei (a
Polgári szabadságjogok;
válaszadás lehetősége, a magánélet
cenzúra; globalizáció; az
tiszteletben tartása, hátrányos megeurópai polgárok alapvekülönböztetés elkerülése).
tő jogai, állampolgári
A törvények betartását ellenőrző
jogok és kötelességek.
hazai intézmények megnevezése,
jellemző példák a hatóságok beavatkozására (pl. a reklámidő túllépéséért, fiatalkorúak számára káros
szövegek túl korai sugárzásáért).
Etika: az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus;
egyén és közösség – a szabad véleménynyilvánítás joga; visszaélés a
szólásszabadsággal.
A médiaipar intézményei
Közszolgálati és kereskedelmi, független, ill. alternatív médiaintézmények,
szakosított csatornák és bizonyos
témákra specializálódott
médiavállalkozások között különbségek bemutatása néhány jellemző
példával.
Mediatizált információforrások
Az egyes médiumokban használatos Művészetismeret–
használata
szövegtípusok (pl. újsághírek, ripor- kommunikáció:
tok és tanulmányok, rádióműsorok, Sajtóműfajok (hír,
filmek, televíziós
kommentár, tudósítás,
műsorok, weblapok, CD-ROM-ok,
riport); a szóbeli törtédigitális archívumok) mint informá- netmesélés (anekdota,
ciós források tudatos, szelektív és
adoma) szerkezete, értéElőzetes tudás
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A valóság sztereotip és torzított
megjelenítése a médiában

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

célirányos használata.
kelő elemei.
A reprezentáció fogalmának ismere- Történelem:
te, a tapasztalati és a média-valóság Források hitelessége,
eltéréseinek felismerése, bemutatása forráselemzés, informá(elsősorban a nemi szerepek, a kiciógyűjtés és -rendezés.
sebbségek és az etnikumok, az eszmék, és politikai formációk) médiaszövegekben megtestesülő reprezentációjának a tekintetében.
Azoknak a fontosabb érveknek és
ellenérveknek az ismerete és alkalmazása, amelyekkel a média tömegbefolyásolási, közönségmanipulációs
hatását kívánják bizonyítani vagy
cáfolni.
Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás,
médiatörvény, normaszegés. Reprezentáció, hírérték,
tabloidizáció, dokumentarizmus, valóságtelevízió, áldokumentumfilm.

Jellegzetes műsortípusok, médiaszövegek

Órakeret
18

Sajtóműfajok, célcsoport, közönség mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások, médiafüggőség.
A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló elemzés
értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a tárgyalt témával
Tantárgyi fejkapcsolatban.
lesztési célok
A kritikai gondolkodás fejlesztése.
Kiemelt műsortípusok elemző értékelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hírműsorok
A hír és a vélemény fogalmainak
Történelem:
ismerete és elkülönítése.
A forráselemzés techniA hírműsor-szerkesztés elemi norkái és szabályai.
máinak ismerete és érvényesülésük
kritikus megítélése.
A hírek verbális, képi, narratív és
szerkesztési eszközeinek felismerése és azok hatásának elemzése.
Az infotainment (a tájékoztató és
szórakoztató funkciót párhuzamosan
megvalósító műsortípus) jelenségének tudatosítása rövid, aktuális médiaszövegek narratív szerkezetének
(központi probléma és a felvezetés
lépései) és eszköztárának (mozgóképi formanyelv, kommentárok,
zene) leírásával.
Reklám
A reklám, mint alkalmazott művéMűvészetismeret–
Előzetes tudás
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Klip

Folytatásos teleregény (szappanopera)
Showműsorok

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

szeti forma értelmezése.
kommunikáció:
A reklámok címzettjéTömegkommunikáció,
nek/célcsoportjának meghatározása. reklám; a befogadó szeA reklámok gyakoribb képi, verbárepe a jelentésteremtéslis, narratív megoldásainak a leírása ben, befogadói stratégiés jellemzése; néhány gyakori befo- ák.
lyásolási technika felismerése és
értékelése.
A reklám hatásmechanizmusának
elemzése változatos példák segítségével, kitalált termék reklámjának
tervezése és elkészítése különböző
médiumok (pl. újság, óriásplakát,
televízió, rádió) számára.
A klip reklámfunkciójának felismerése. A zenei anyag és látvány viszonyának meghatározása. A klipekben alkalmazott jellegzetes stílusjegyek (pl. szürrealizmus) felismerése és megnevezése.
A szériaelv megjelenési formáinak
ismerete és jellemzése. A teleregény
szerkezeti sajátosságainak ismerete
és bemutatása alkalmas példán.
A show környezetének, a showközönség és a show műsorvezetője
(showman) szerepének jellemzése;
valóság és show viszonyának megfigyelése és értelmezése.
Hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóságtelevízió,
áldokumentumfilm, közönség: vevő és áru; műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment.

Mozgóképnyelv alapjai

Órakeret
18

Beállítás, vágás, alapfogalmak.
A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök kezelői szintű ismerete és alkalmazása.
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete.
A technikai képrögzítés elvének ismerete, elemi szintű felvétel-készítési gyakorlat.
A mozgóképi elbeszélés elemzése, összevetése az irodalmi-drámai műfajokkal.
A kötelező filmeken keresztül cselekményváz - és történetírás
a történetformálás szerkezeti elemeinek megismerése.
A filmidő ábrázoló, teremtő erejének megfigyelése.
Videós gyakorlatok: a tér és idő szabadságának és kényszerítő erejének a kipróbálása.
A montázs elemi funkciói: folyamatosságot és ritmus.
A montázs filmtörténeti vonatkozásai.
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Ismeretek
A képrögzítés és mozgásábrázolás

Fejlesztési követelmények
A mozgókép előtti mozgásábrázolási és történetalkotási törekvések
azonosítása a képzőművészetben
a barlangrajztól a képregényig.
A technikai kép kettős természe- A mozgókép kettős természetének
te
(reprodukció és ábrázolás) felismerése a mozgóképi szövegformálásban.
A látvány mozgóképi megszerKép és valóság elhatárolása: a kerevezésének alapjai
tezés. A kamera és a kép tárgyának
viszonya (képkivágás, nézet, kameramozgás). A beállítás és a
képkivágat fogalmainak pontos
használata; a plánfajták felismerése
és alkalmazásuk értelmezése mozgóképi szövegek elemzésében. Az
elbeszélő helyzete a mozgóképi
szövegben (a leíró és a szubjektív
kép).
A megvilágítás.
A kamera térbeli elhelyezésével és
optikai beállításával kapcsolatos
jelzések, illetve a kameramozgások
és a beállítás elemeinek elrendezésével kapcsolatos jellegzetességek
felismerése és magyarázata mozgóképi szöveg értelmezésében.
A szereplő, szerepjáték
A szereplőválasztásnak (civil vagy
hivatásos) és a szereplő külső megjelenésének, mint metakommunikációs közlésneka leírása és értelmezése adott mozgóképi szövegek
értelmezésében. A viselkedés szóbeli, intonációs és további metakommunikációs eszközeinek felismerése és értelmezése.
Mozgóképi elbeszélés
A történetnek, mint változássorozatnak az értelmezése; a történet
időrendi és okozati láncolatának
összeállítása adott mozgóképi szöveg értelmezésében.
A történet legfőbb alkotóelemeinek
(expozíció, lezárás, fordulat és epizód) felismerése, elkülönítése adott
mozgóképi szövegek értelmezésében.
A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak helyes használata és alkalmazása,
a mozgóképi szövegek értelmezé208

Kapcsolódási pontok
Rajz, alkotás:
Barlangrajzok, freskók
stb.
Természettudomány, biológia:
Az emberi szem felbontóképessége.

Művészetismeret–
kommunikáció:
A szereplők viszonyrendszere, a dialógusok értelmezése drámai és elbeszélő művekben.

Művészetismeret–
kommunikáció:
Az elbeszélő és drámai
művek szerkezeti felépítése, narrációs technikák.
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Montázs

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

sében.
A montázs szerepe a mozgóképi
Művészetismeret–
szöveg megformálásában.
kommunikáció:
A montázsjelenség felismerése,
Az avantgárd képzőművémontázs és gondolkodás, illetve
szetben a montázs szeremontázs és ábrázolás kapcsolatának pe.
(pl. a tér-idő felbontása és újraszer- Szürrealizmus.
vezése) ismerete és alkalmazása
adott montázsmegoldások leírásában és értelmezésében.
Természettudomány:
A montázs szerepe a jelentésalkoAz emberi gondolkodás
tásban.
sajátosságai.
Jellegzetes montázstípusok. (lineáris-cselekményábrázoló, párhuzamos és asszociatív/expresszív montázs).
A belső montázs felismerése és a
montázshatás értelmezése adott
montázsmegoldások elemzésében.
Reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás, leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. Narráció, szerepjáték,
látványszervezés, montázs.

Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek, Műfaj- és műismeret

Órakeret
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Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a történetiség
és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban).
A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolTantárgyi fejgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.
lesztési célok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszövegek és a mozgóké- A médiaszövegek rendszerezésének Művészetismeret–
pi alkotások rendszerezése
néhány fontosabb módja, a rendsze- kommunikáció:
rezés szempontjainak ismerete.
Műfajok rendszere; arJellemző példák alkalmazása (médi- chetípus, stílusirányzaumok szerint: pl. sajtó, rádió, film,
tok története; nézőpont,
televízió stb.; a valóság ábrázolásá- elbeszélői pozíció; az
hoz való viszony szerint: dokumen- irodalom határterületei:
tum és fikció; az alkotói szándék és a szórakoztató irodalom
a nézői elvárás szerint: műfaji ill.
műfajai (krimi, kalandszerzői; a szöveg keletkezése és
regény, szerelmes restílusa szerint: pl. expresszionista,
gény stb.)
neorealista, új hullámos, stb.; műsortípus szerint: pl. reklám, hír,
show stb.)
Önállóan gyűjtött mozgóképi példák
bemutatása annak érzékeltetésére,
hogyan keverednek a műfaji jegyek
egyes posztmodern filmalkotásokElőzetes tudás
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A valóság ábrázolásához való
viszony

A mozgóképi szövegek jelentése

Egyszerű médiaszövegek megszerkesztése

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

ban, illetve kortárs magyar filmekben.
A valóságos és a valószerű fogalmának ismerete.
A fikcionális és a dokumentarista
ábrázolásmód felismerése, jellemzése.
A környezet, az atmoszféra és a
szereplők személyiségének, ill. kapcsolatrendszerének hitelessége,
mint elemzési szempont alkalmazása adott szövegek, elsősorban filmek
és tévéműsorok esetében.
Jelentéstulajdonítás a legfontosabb
filmnyelvi kódok (narráció, montázs, látványszervezés, szerepjáték)
értelmezésével, adott mozgóképi
szövegek esetében.
A szövegalkotási ismeretek és kéInformatika:
pesség bizonyítása (pl. néhány beál- Szövegszerkesztési islításból álló értelmes mozgóképi
meretek, fotoshop és
szekvencia megtervezésével és kivi- egyéb technikák alkaltelezésével, rövid interjú vagy rádi- mazása.
ós híranyag megtervezése és elkészítése a projektmunka során).
Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős, dokumentum
és fikció.

Saját és mások médiafogyasztási szokásainak elemző értékelése, toleráns közelítés mások szokásaihoz.
A kép közvetett kommunikációs formaként definiálása, a kép mágikus természetének jelentésének értő bemutatása.
A közszolgálati és kereskedelmi televíziós termékek megkülönböztetése, a közszolgálati média legfontosabb feladatainak (a nemzeti kultúra képviselete, oktatás, tárgyilagos hírközlés, kisebbségek megszólalási lehetősége) ismerete.

A mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjainak ismerete. Az ábrázolás megismert eszközeit a
mozgóképi szövegek értelmezése során tudja alkalmazni is. Tudjon különbséget tenni a művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásai között a témaválasztás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából. Részt vesz riportok, videó etűdök, iskolai eseményekről készült
képes beszámolók készítésében. Tisztában van a média befolyásolási technikáival, tudatosítja
és alakítja saját befogadási szokásait.

2.2.9.1.3 12. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Stílus- és műismeret
Hatás, közönség, befogadás.
Tömegfilm és szerzői film fogalma.
Stílus, stílusirányzatok, avantgárd.
210
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A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.
Filmtörténeti korszakok ismerete.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A mozgóképi szövegek rendA film születése, hőskora. A néma- Művészetismeret–
szerezése.
film jellemzői.
kommunikáció:
Korstílusok.
Szerzői film és tömegfilm. RendSzórakoztató irodalom és
szerezés az alkotói szándék és a
magaskultúra. Az irodalmi
nézői elvárás szerint: szerzői film,
kánon kérdései.
tömegfilm. A szerzői film néhány
stíluskorszaka. A szovjet
avantgarde, a német expresszionizmus, francia szürrealizmus. Az
olasz neorealizmus, európai új hullámok. Ezen (film) stílustörténeti
korszakból egy-két meghatározó
alkotó és mű alaposabb ismerete.
Szerzők és művek.
A film stílustörténeti korszakokba
nehezen sorolható „nagymesterei”
(pl. Bunuel, Bergman, Welles, Antonioni, Fellini, Godard, Jancsó,
Kuroszava, Tarkovszkij) közül egy
alkotó életművének alaposabb bemutatása a legfontosabb művek
alapján, a szerzőt jellemző témák,
stiláris eszközök segítségével.
Az új magyar film a hatvanasA magyar film fontosabb alkotói
Történelem:
hetvenes években.
(Jancsó, Fábry, Kovács, Makk,
A rendszerváltás és annak
A kortárs magyar film.
Huszárik, Gaál, Szabó) munkássá- hatásai a közéletben és a
gának általános jellemzése. A Buművészetekben.
dapesti Iskola bemutatása, egy-egy
fontosabb mű ismerete. A rendszerváltozást követően készült magyar filmek jellemzői, egy-két rendező és mű részletező ismertetése.
Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmoKulcsfogalmak / fogalmak
dern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős.
Tantárgyi fejlesztési célok

Tematikai
egység /
Előzetes tudás

Órakeret
31
Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; műsoridő,
műsorrend, sorozatelv, infotainment.
A média társadalmi szerepének magasabb szintű értelmezése, amely kiterjed a
Tantárgyi
médiaipar gazdasági funkcióinak alapismereteire is. A média életmódot, életfelfofejlesztési
gást befolyásoló szerepének tisztázása. A globalizáció és nemzettudat kérdései. Az
célok
új médiatechnológiák megjelenése és azok hatása a mindennapokra.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalmi nyilvánosság
A társadalmi nyilvánosság átalakérdései.
kulása a tömegkommunikáció
hatására, a technikai képreproA média a mindennapi életben
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Tájékozódás a média világában és a források alkalmazása.

A média és az életmód.

A befogadást befolyásoló
tényezők.

dukció, a másolat és a sokszorosítás jelentőségének kifejtése. A
nyilvános szereplés képessége, a
nyilvános szereplés során elvárható etikai szempontok alkalmazása (pl. interjúhelyzetben). Annak a feltételezésnek a bizonyítása aktuális médiapéldák segítségével, hogy a modern tömegtársadalmakban a média
tematizálja a közbeszédet. Etika:
az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus; egyén és közösség –
a szabad véleménynyilvánítás
joga; visszaélés a szólásszabadsággal.
Az egyes médiumokban fellelhető szövegtípusoknak (újságok,
rádióműsorok, filmek,
televízióműsorok, weblapok, cdromok, digitális archívumok)
mint információforrásoknak szelektív és célirányos használata,
alkalmazása.
Annak bemutatása, hogy a médiumok – elsősorban a rádió és a
televízió műsorrendje – hogyan
hat a fogyasztó életmódjára. (pl.
nézői szokások, a műsorválasztás joga, médiaeszközök birtoklása, elhelyezése és használata).
Annak bemutatása, hogy a szövegen túl milyen tényezők hatnak különösen a befogadásra:
így a kulturális kompetencia
szerepe (a befogadó tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség
kulturális és társadalmi környezetének, szociális, etnikai, gazdasági helyzetének, hatása illetve a befogadás környezetének
(életkorának és nemének pl.
újságolvasás, rádióhallgatás,
tévézés, szörfözés a weben) hatása az egyes médiaszövegek,
szövegtípusok elutasítására vagy
elfogadására. A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei (pl. a nemzeti identitás veszélyeztetése) a médiaszö-
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Történelem:
Források hitelessége, forráselemzés, információgyűjtés és rendezés.

Történelem:
Globalizáció; az európai és Európán kívüli világ hasonlóságai és
eltérései.
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vegek kódolásában és terjesztésében.
A sztár.
A sztár szerepének felismerése
és értelmezése a médiában és a
filmen, néhány film és médiasztár jellemzésén keresztül.
Intertextualitás.
Annak a jelenségnek a bemutaMűvészetismeret–kommunikáció:
Sorozatelv.
tása aktuális médiapéldák segít- Az intertextualitás fogalma, szeségével, hogy a médiaszövegek
repe a modern irodalomban.
rendszeresen utalnak más médiaszövegekre, olykor csak a megelőző vagy az utána következő
szövegek alapján értheti meg az
adott textust a befogadó. A sorozatelv értelmezése, hatása a szövegek megszerkesztésére.
Az új médiatechnológiák
A mediatizált közlésmód új jeInformatika:
hatása.
lenségeinek (interaktivitás, mul- Médiainformatika.
timédia, hálózati kommunikáció,
virtuális valóság) mint nemlineáris médium alkalmazása és
jellemzése, a befogadási folyamatra gyakorolt hatásuk bemutatása és értékelése.
A médiaszöveg mint terA tömegkommunikációs gyakor- Gazdasági ismeretek:
mék.
latra ható főbb gazdasági ténye- A piac fogalma, a különböző piazők bemutatása, az iparszerű,
cok jellemzése.
piacelvű működés bizonyítása
A marketing tevékenységeinek
(pl. maximális fogyasztásra
ismerete.
késztetés elve; a közönség kettős A marketing szemlélet lényegészerepe: a közönség mint vevő
nek megértése.
és mint áru; a műsoridő mint
A fogyasztói magatartást befolyátulajdon). Néhány jellemező adat soló tényezők feltérképezése.
értelmezése (pl. a hazai filmipar
és televíziós ipar nagyságrendje,
a közpénzek és a „reklámtorta”
mértéke). A rating (súlyozott
nézettség), a share (közönség
piaci részesedése) és a közönségprofil fogalmának ismerete.
Társadalmi nyilvánosság. A média befolyásolásának tényezői.
Globalizáció és nemzeti identitás. Intertextualitás és hipertext.
Kulcsfogalmak / fogalmak
A piacelvű működés alapjai.

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

Az ábrázolás megismert eszközeinek a mozgóképi szövegek, az egyes filmstílusok és művek értelmezése során való alkalmazása.
A művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásainak megkülönböztetése a
témaválasztás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából.
A filmtörténet nagy korszakainak ismerete egy-egy jellegzetes alkotáson keresztül, és a magyar filmtörténet néhány meghatározó alkotójának, filmjének
elemző bemutatása.
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A média befolyásolási technikáinak, gazdasági szerepének tudatosítása. Mindezek alapján saját befogadási szokások kialakítása.
Az érettségi témakörök megismerése és a tudásanyag elsajátítása után a jelentkezők képesek a középszintű érettségi feladatainak megoldására.
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2.2.10 Ének
2.2.10.1 7-8. évfolyam
Az ének tantárgy tanításának legfőbb célja megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés
örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez
és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár.
Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a
tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű
zenei világban.
Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az érzelmi
intelligenciát.
A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más
népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris műfajok
igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, részben az iskolán
kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, s
ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív részvételre.
Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.
Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének fejlesztése, zenét
hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a befogadói kompetenciák
fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra és az elért fejlesztésre
építve komplex módon jelennek meg.
A tantárgy fejlesztési céljai a következők:
Zenei reprodukció
Éneklés
– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el.
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy
a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal.
(Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját
koncertek szervezése hozzátartozóknak, ismerősöknek.)
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 7. osztálytól kezdve a klaszszikus zenei szemelvények mellett kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott
szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei
minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függetlenül értelmezhető.
Generatív és kreatív készségek fejlesztése
– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók
a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket
a zene elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját.
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A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy
egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül.
Felismerő kottaolvasás
- A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.
- Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem tudják
megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget képesek
jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában.
- A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem az
énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei fordulatokat
felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig
segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára,
megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti.
Zenei befogadás
Befogadói kompetenciák fejlesztése
– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megismerését
segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás
egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével megalapozható a
tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a
háttérzene fogyasztása között.
– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi értékű
zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az
éneklés szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetőséget ad
a zenei jelenségek megéreztetésére és megértetésére, a zenei készségek elmélyítésére is.
– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen zenehallgatás, amely az (örömszerző) élményfunkción túl alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki.
– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz a hallgatott zene funkciójához, stílusához és műfajához megfelelő
közelítés. Lényeges, hogy a tanulók úgy hallgassanak zenét, hogy a zene különböző megnyilvánulásaihoz a zenéhez leginkább illeszkedő befogadói magatartással forduljanak.
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória.
Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani.
–
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A zeneelméleti és -történeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott műhöz kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia,
ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizáltatás.
Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a
tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges
tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat
a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak.
Zenehallgatás
– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei ízlését
formálja.
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját és elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyomást
szerezniük, mielőtt a részletekre terelik a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell ügyelni arra, hogy a
szempontok ne tereljék el a tanulók összpontosítását a mű egészének élményszerű befogadásáról.
– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekszünk DVD-n
elérhető koncertfelvételek bemutatására is.
– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű és az összes zenei műfaj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zenehallgatás igényének
kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. Bízni kell abban, hogy a
meg nem ismert művekkel a tanulók életük folyamán találkoznak, amennyiben sikerül kialakítani bennük az igényt az értékes művek hallgatására.
– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a rendszeres
hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. Fontos
szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül
fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány
zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az
élmények feldolgozását.
–

7–8. évfolyam
A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés,
nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a
társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért és önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás kompetenciája
fejlesztéséhez is hozzájárul.
Fejlesztési célok
Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés örömének és
helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív muzikalitás kialakítása
kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes
anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a
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7. és 8. osztályban a populáris zene szemelvényei is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél
fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként hatnak
alapvetően, meghatározóan e művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív
játékos és intellektuális feladatokkal is gyakorolják.
Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. Elsődleges cél
a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. Kronologikus áttekintésre majd a 8. osztályban
kerül sor. A felső tagozatos zenehallgatásra ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése,
többszöri meghallgatása és feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli meghallgatására is és más, az órai anyaghoz kapcsolódó zeneművek
megismerésére.
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2.2.10.1.1 7-8. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
24 óra

Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan.
A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti stílusból
válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a
magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példával. Az énekhang
további képzése egy- és többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a tanulók
egyéni vokális fejlődésére (mutálás).

Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Művészetismeret–
Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl.
kommunikáció:
táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves).
Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más A verbális kifejezőkészség fejlesztése, versföldrészek népzenéje, afroamerikai népzene).
megzenésítések irodalZongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai.
mi alapja.
Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei.
Példák a populáris zenéből.
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészleIdegen nyelvek:
tek a barokk és a romantika korából.
A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak megfe- Más népek dalai eredeti
nyelven.
lelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklés.
Kulcsfogalmak/ Társasdal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

Órakeret
8 óra

Ritmus- és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő formaérzék, többszólamú alapkészségek.
A tematikai egység A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés
nevelési-fejlesztési komponálással, rögtönzött folytatással. Hallásfejlesztés harmóniai példák
szemléltetésével, egyszerűbb példák (harmóniai vázak) alkotásával.
céljai
Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású ritmusgyakor- Matematika:
Az absztrakt gondolkolatok alkotása és reprodukálása.
dás fejlesztése.
Skálák és hangzatok szerkesztése és hangzásának megfigyelése.
Ritmus, metrum:
− különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyeléVizuális kultúra:
se, reprodukciója (hangsúlyok, pl. keringő, habanera vagy a
Önkifejezés, érzelmek
swing egyenetlen nyolcadhangjai),
− ritmusimprovizáció afrikai dobon, csörgők, teakfa, aszimmetrikus kifejezése többféle eszközzel.
hangsúlyozás, szinkópálás.
Dallam:
− hétfokú hangsorok, blues skála megismertetése.
Harmónia:
Előzetes tudás
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szubdomináns funkció (IV. fok) megfigyeltetése dúrban
különböző skálák hangjaiból szerkesztett hangzatok, kipróbálása
énekléssel, csoportosan.
Komponálás és rögtönzés összekapcsolása:
− adott dallamhoz rögtönzött egyszerű harmónia kíséret, adott harmónia kísérethez rögtönzött dallamalkotás,
− dallamkomponálás megadott paraméterekkel (hangkészlet, metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. kérdés
és felelet rögtönzés, téma komponálás és variáció képzése, egy
ritmikai ötlet organikus továbbszövése).
Kulcsfogalmak/ Rögtönzés, ritmusvariációk, cluster, blues skála, szubdomináns funkció,
augmentáció, diminúció, aszimmetrikus ütem.
fogalmak
−
−

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti
alapismeretek

Órakeret
6 óra

Előzetes tudás

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami
elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának
képessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál
könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejlesztése.
Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott zenemű
kottaképének követése alapján.

Kapcsolódási pontok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Matematika:
Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gyakorTörtek.
lás/alkalmazás hármas egységében:
— a változó ütemmutató felismerése,
— fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében.
Ritmikai elemek, metrum:
— ütemfajták: 5/8, 7/8.
Dallami és harmóniaelemek:
— harmóniai feszültség és oldás megfigyelése.
Hangközök:
— kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén).
5/8, 7/8, harmóniai feszültség és oldás, kis és nagy szext, kis és nagy
Kulcsfogalmak/
szeptim.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
8 óra

A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az átélt
zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia.
Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
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A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok
Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztésmód,
egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a barokk zenében, klasszikus szonáta forma megfigyelése.
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népzenéje.
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.
Konszonancia és disszonancia megfigyelése.
Impresszionizmus a festészetben és a zenében.
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, tipikus harmóniai fordulatok, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek,
hangszerelés, improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói megoldások.
A zenei forma és szerkezet azonosítása a hallgatott zeneművekben.
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek:
Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek
történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és formájáról.
Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített kottakép).
Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, bemutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, önálló
gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag)
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi események között, önálló gyűjtőmunka segítségével.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Művészetismeret–
kommunikáció:
Középkori világi költészet, nemzeti romantika, romantikus vers,
szövegelemzés.
Történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek:
Zeneirodalmi alkotások
történelmi kapcsolata.
Idegen nyelvek:
Énekes művek eredeti
nyelven.
Erkölcstan:
Műalkotások erkölcsi
üzenete.

Művészettörténet:
Művészettörténeti stíluskorszakok és stílusirányzatok.
Homofónia, polifónia, egytémájúság, szonátaforma, konszonancia, disszonancia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene,
populáris zene.

Zenei befogadás – Zenehallgatás

Órakeret
20 óra

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének
és értelmezésének képessége.
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése.
A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válogatva:
− a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének,
madrigál,
− barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto
grosso részletek,
− bécsi klasszicizmus: oratórium részlet, vonósnégyes, versenymű, szimfónia,
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Művészetismeret–
kommunikáció:
Romantikus és kortárs
költészet, szövegelemzés.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
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Lovagi kultúra.
a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradaHumanizmus és renerabok, programzene, szimfonikus költemény, balett,
szánsz.
− a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték,
Zeneirodalmi alkotások
kamarazene, jazz és a rock születése,
történelmi kapcsolata.
− kortárs zene: 1960-tól napjainkig.
A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése.
A meghallgatott szemelvények felismerése.
Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszerezett Művészettörténet:
Művészettörténeti stílusismerete.
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szán- korszakok és stílusirányzatok ismerete.
dékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs szerepének
felhasználásával).
Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósnégyes,
Kulcsfogalmak/ versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, jazz, rock.
fogalmak

−

−

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

−

−
−

Az énekes anyagból 30 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú és
többszólamú anyag) emlékezetből énekelnek kifejezően és stílusosan
csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a
megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva
olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 20 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző
részleteik alapján felismerik.

Ajánlott zenehallgatási anyag
A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint
módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között
csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek
kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.
Európán kívüli kultúrák népzenéje (pl. Ausztrália, Peru, Japán, afrikai országok).
Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei
Jacques Arcadelt: Az édes-fehér hattyú (Il bianco e dolce cigno)
Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel
Johann Sebastian Bach: Magnificat, BWV 243 – nyitókórus
Jean Baptist Lully: Az úrhatnám polgár – balett
Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja
Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus
Ludwig van Beethoven: VI. (Pastorale) szimfónia, op. 68 I. tétel
Franz Schubert: Heiden Röslein D. 257, Die Schöne Müllerin – dalciklus
Fridéric Chopin: H-dúr nocturne, op. 32. No. 1
Erkel Ferenc: Hunyadi László – nyitány
Liszt Ferenc: Les Preludes
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Giuseppe Verdi: Traviata – részletek
Claude Debussy: Kis szvit (Petite suite)
Maurice Ravel: Bolero
Erik Satie: Gymnopedie No. 1.
Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték
Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája
Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra
John Cage: 4’33”
Ligeti György: Atmosphères, Lux aeterna
Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima)
Keith Emerson–Greg Lake–Carl Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition)
John Williams: Filmzenék – pl. Csillagok háborúja, Harry Potter
Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete
Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés
színpadi művének részlete.
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2.3 Történelem tantárgycsoport
2.3.1 Bevezető – 7-12. és a nyelvi előkészítő
évfolyam
A kerettanterv kiindulópontja a Közgazdasági Politechnikum történelemtanári munkacsoportja által
kifejlesztett integrált történelem tantárgy, amely a történelem oktatásán túl a társadalomtudományok
elemeinek – a középiskolai gyakorlatnál – erőteljesebb és komplexebb közvetítését vállalja fel. A
történelem tantárgy alternatív kerettanterve a Nemzeti Alaptanterv műveltségterületi fejlesztési feladatainak, valamint a kulcskompetenciákra és kiemelt fejlesztési feladatokra vonatkozó célkitűzéseinek figyelembevételével készült.
A történelem tantárgy tanításának jellemzői iskolánkban, pedagógiai célok és feladatok:
A megszokottnál szélesebben értelmezzük a történelem tantárgy tananyag-tartalmát, oktatásának
céljait. A kronologikus feldolgozású politikatörténet mellett nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy
diákjaink megismerjék különböző korok embereinek életkörülményeit, gondolkodásmódját, dilemmáit, döntési helyzeteit, érzéseit. Ennek jegyében több időt szánunk az életmód- és mentalitástörténeti vonatkozások feldolgozására.
Az oktatásban az iskola és a tárgy sajátos profiljának megfelelően az előírtnál nagyobb súlyt
kap a gazdasági folyamatok, illetve a gazdaságtörténet tanulmányozása (minden diákunk – a korszerű általános műveltség részeként – tanul gazdasági ismereteket) továbbá a jelenelvűség és a jelenre való folyamatos reflexió szempontjának érvényesítése.
A Politechnikum alapelveivel és Pedagógiai programjával összhangban, nem az elitképzést
tűztük ki célul. Arra törekszünk, hogy minden diákunk számára adottságainak, érdeklődésének,
igényeinek megfelelő képzést nyújtsunk. Tanulóink egymástól nagyon eltérő társadalmi és szociokulturális családi háttérrel rendelkeznek, ezt nagy értéknek tartjuk. A tananyag tartalmával, szemléletével, mennyiségével valamint a tanulásszervezés módszereivel is alkalmazkodunk ehhez a jellegzetességhez. Az iskolai tehetséggondozási programhoz kapcsolódva differenciált óratervezéssel és a
tanórákon kívüli programokkal (például tehetség-nap, tolerancia-nap, a történelem tantárgyhoz kapcsolódó pályázatok megvalósításában való részvétel) támogatjuk kiemelt érdeklődésű és képességű
diákjaink fejlődését. A különféle tanulási- és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása és integrációja az iskolaorvos, a fejlesztőpedagógus, az iskolapszichológus valamint a családsegítő szociálpedagógus segítségével, a történelem munkacsoportban dolgozó tanárok szoros
együttműködésével, a tapasztalatok és legmegfelelőbb eljárások állandó megosztásával és megvitatásával valósul meg.
A követelmények teljesítéséhez szükséges tényanyag megtanítása mellett kiemelt feladatunknak
tartjuk a kognitív és szociális kompetenciák fejlesztését. Azt valljuk, hogy a kompetenciafejlesztés
több, mint a készségek és képességek fejlesztése. E fogalom alatt a hitelesen, eredményesen és hatékonyan alkalmazott tudást értjük. A kognitív kompetenciák köre igen széles, a történelem tanításában központi szerepe van például az értő olvasásnak, szövegalkotásnak, információkezelésnek,
vitakészségnek, kritikai gondolkodásnak, digitális kompetenciáknak, problémamegoldásnak. De a
közös munka során lehetőség nyílik a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Szociális kompetencián pedig minden olyan társas képességet, készséget értünk (például együttműködés, konfliktuskezelés, szabálykövetés, empátia, tolerancia stb.) amelyek nélkül diákjaink nem tudnak jól beilleszkedni
szűkebb és tágabb környezetükbe, nem lehetnek sikeresek.
A történelem tantárgy tanulásának-tanításának szakaszai:
A történelem tanterv szerkezete az öt évfolyamos és a hét évfolyamos képzésben a 10. évfolyam tanulmányait lezáró, ún. kisérettségi vizsgáig különböző.
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A hét évfolyamos képzésben az alapozó-bevezető szakasz (7-8. évfolyam) lehetőséget ad arra,
hogy fokozottan figyelembe vegyük a diákok előzetes ismereteit, egyéni képességüket, adottságaikat. Az első két évben különösen jellemző az egyéni bánásmód, a tanulás tanítása és a szaktárgyi
haladás mellett erőteljes cél a közös munkakultúra és az alapkészségek fejlesztése. Erre épül a további munka, amely azonban nem feszített ütemű, mert a képzés szerkezete miatt kellő idő fordítható a tananyag elsajátítására, begyakorlására, az esetleges nehézségek, hátrányok leküzdésére.
A 11-12. évfolyamon tanuló diákjaink a kétszintű érettségi előírásokhoz igazodva választhatnak, hogy alap- vagy emelt szintű képzésben kívánnak részt venni, annak követelményeit teljesíteni.
Ennek értelmében alapcsoportokban (heti három, majd négy óra) vagy tagozaton (heti öt, majd hat
óra) folytathatják tanulmányaikat. Az utolsó két tanévben a képzés tartalma az öt és a hét évfolyamos modellben is egységes.
Óraszámok:
•
9. évfolyam: heti 3 óra
• 10. évfolyam: heti 3 óra
• 11. évfolyam (középszint/alapóra): heti 3 óra, 12. évfolyam (emelt szint/tagozat): heti 5
óra
• 12. évfolyam (középszint/alapóra): heti 4 óra, 13. évfolyam (emelt szint/tagozat): heti 6
óra
A történelem tantárgyhoz kapcsolódó mérési pontok
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók további tanulmányaik tervezésekor, valamint az érettségi
vizsgák előtt visszajelzést kapjanak előmenetelükről, fejlődésükről, tárgyi tudásukról, valódi vizsgaszituációban próbálhassák meg magukat.
Első nagyobb vizsgalehetőség a 10. évfolyamon az addigi tanulmányaikat lezáró, készséget és képességeket vizsgáló kisérettségi, ahol a diákok három választható tárgyból vizsgáznak, ezek egyike
lehet a történelem. A tanulóknak időben és térben távol eső történelmi színtereken kell tájékozódni,
korszakonként eltérő típusú forrásokat kell tanulmányozni, eltérő fogalomkészletet kell megérteni
és alkalmazni, eltérő törvényszerűségeket kell felismerni és értelmezni. Nem csak a vizsgaszituáció
szokatlan, hanem a tananyag nagysága és szerteágazó volta is, amely a tanulóktól fogalmi gondolkodást, az általánosítás és a konkrétumok együttes kezelését követeli meg. Az írásbeli vizsga szöveg-, táblázat-, ábra- és térképelemzés mellett rövid esszéírásra ad módot. A feladatok emlékeztetnek a nagy érettségi tartalmi és formai elemeire, de összeállításukkor természetesen szem előtt tartjuk az életkori sajátosságokat és a 10. évfolyamig meghatározott képzési-fejlesztési követelményeket is. A szóbeli vizsgán a segítő kérdéseket, adatokat, forrásokat, képeket tartalmazó tétellap kihúzása és felkészülési idő után a külsős elnök vezette vizsgabizottság összefüggő, kerek feleletet vár a
tanulóktól.
A 12. évfolyamon tavasszal – a próbaérettségik idején – más tantárgyak mellett történelemből is
íratunk írásbeli dolgozatot. Ebben a középszintű írásbeli érettségik feladattípusaihoz hasonlóakkal
találkoznak a diákok, és esszéírással kell megbirkózniuk. Törekszünk arra, hogy a tartalomban, a
külsőségekben és a formákban is kövessük a nagy érettségit.
A történelem tantárgyhoz kapcsolódó iskolai események, programok
A tanulási folyamatba tudatosan építünk be olyan alkalmakat, amikor tanítványaink saját élményeik
mozgósításával, egyéni vagy csoportos tevékenységek által tanulnak. Erre a legjobb alkalmat a tanórán kívüli tanulási programok adják, amelyekre viszonylag gyakran és rendszeresen kerül sor a
Politechnikum életében: témahetek, tolerancia-napok, évkezdő kirándulások szakmai programjai, a
tananyaghoz kapcsolódó múzeumi kutatási feladatok.
A kilencedikesek „beavatása” a történelemtanulásba az évkezdő háromnapos kiránduláson kezdődik, a középkor jegyében. Az osztályfőnökök olyan kirándulást szerveznek az ország valamelyik
pontjára, ahol legalább egy napot egy középkori várban töltenek el. A gyerekek itt egyéni és kiscso225
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portos kutatómunkát végeznek kutatólapok, feladatlapok segítségével, amelyeket az osztályfőnökök, szaktanárok előzetesen készítenek el. Bizonyos feladatokat csak többek együttműködésével
lehet megoldani. Amennyiben van múzeum a várban, ennek az anyaga is beépül a feladatsorba. A
kiránduláson az iskolai kronologikus történelemtanulás megkezdése előtt a diákok benyomást szereznek a régi korok embereinek életéről, tárgyi és írott forrásokkal találkoznak, a történelem rokontudományaival ismerkednek.
A tizenegyedik évfolyam kirándulásán falukutatással foglalkoznak a diákok. Az ország különböző
tájain szerzett ismereteiket, tapasztalataikat jól használhatják a későbbiekben az életmód- és településtörténet tárgyalásakor, és a következő tanévben a közelmúlt és jelenismeret tanulmányozásakor.
Ebben a feladathelyzetben tanítványaink gyakorlatot szerezhetnek számukra ismeretlen emberekkel
folytatott kommunikációban, adatgyűjtésben, munkaszervezésben, kulturált, szakszerű internet
használatban és még sok más területen, különféle problémák megoldásában. Az a célunk, hogy a
diákok minél mélyebben megismerjék annak a helynek múltját és jelenét, ahol megfordulnak. A
kutatómunkát egy előre elkészített feladatlap alapján csoportosan végzik, de a szaktanárnak beadandó beszámolót egyénileg kell elkészíteni.
Mindkét kirándulás után a diákok kutatómunkájuk eredményét prezentáció keretében mutatják be,
és erre szöveges, valamint osztályzattal történő értékelést kapnak.
Tanulásszervezési eljárások, módszertani jellemzők a történelemtanításban:
A tanítás–tanulás „klasszikus” módszerei:
Az ismert és gyakran alkalmazott módszerek: a tanári információközlés és frontális tanulás különböző formái mellett gyakran kerül sor tanulói előadásokra, prezentációkra. A tananyaggal kapcsolatos megbeszélések, beszélgetések lehetőséget adnak egy-egy jelenség, esemény, folyamat, tapasztalat, probléma több szempontú feldolgozására, vélemények egymással való megosztására, ütköztetésére, mások megértésére, a közös gondolkodásra. Az órákon gyakran élünk a szemléltetés különböző formái adta lehetőségekkel, ezzel támaszkodunk a többszörös intelligencia a verbálistól eltérő
területeire.
Interaktív, résztvevő, tapasztalatokon, saját élményen alapuló módszerek:
A tanórákon gyakran teremtünk olyan helyzeteket, amelyekben lehetővé válik különböző szituációk, szerepek megismerése, megélése, eljátszása, illetve az együttműködés kerül a középpontba.
Ilyen módszertani elemek a kooperatív tanulás, a dráma- és szerepjáték, a vita, a csoportos vetélkedő vagy vita, disputa-módszer.
A tanulásszervezési eljárások között szerepet kap a projektmódszer (gyakran a tanóra keretei között
is). A diákok érdeklődése befolyásolja a téma pontos meghatározásától kezdve a munkamegosztást,
a folyamat egészét, a produktum létrehozását.
Egyes tananyagrészek feldolgozásakor rendszeresen együttműködünk más tantárgyakat tanító kollégáinkkal (informatika, művészetismeret–kommunikáció, dráma, alkotás, médiaismeret, földrajz,
természettudomány).
A tananyag feldolgozásának eszközei, kiadványai:
A történelmet a Politechnikumban a Nemzeti alaptantervhez és a kétszintű érettségi elvárásaihoz
igazodva saját koncepció és helyi fejlesztésű tananyagok alapján oktatjuk. Az egyes jegyzetek egyegy nagyobb tematikai egységet tartalmaznak. Minden jegyzetben a megtanulandó (jól tagolt, a
lényeges információkat kiemelő) törzsanyag szövegét különböző típusú forrásszövegek és feladattípusok (előzetes tudást mérő feladatok, „gondolkodj el”, házi feladat, egyéb feladatok) egészítik ki.
A tanulók saját Középiskolai történelem atlasza minden történelemóra nélkülözhetetlen eszköze.
Használatát állandóan gyakoroltatjuk, megköveteljük.
Törekvésünk az is, hogy diákjaink hatékonyan kezeljék a tanulás minél több forrását, lehetőségét, például: iskolai könyvtár, nyomtatott sajtó, internetes hírportálok, kutatás az interneten, játékés dokumentumfilmek.
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Gyakran használunk IKT eszközöket (interaktív tábla, számítógép, projektor, videolejátszó), tartunk
számítógépes szaktantermi órákat is.
Követelmények, értékelés:
A történelemtanítás követelményeit a Nemzeti alaptanterv, a kétszintű érettségi előírásai valamint
helyi tantervünk határozza meg.
A diákok akkor válhatnak képessé a saját tanulásuk iránti felelősségvállalásra, ha magában az értékelési folyamatban is partnerek lehetnek. Látniuk kell saját fejlődésüket, eredményeiket és problémáikat. Történelemből – az iskolai értékelési rendszer szellemében – a fejlesztő értékelés elveit és
gyakorlatát folytatjuk.
Az egyes tanulási - tanítási szakaszokban konkrét értékelési kritériumokat fogalmaztunk meg. Ezek
az elvárások megfelelnek az életkori sajátosságoknak és kétéves ciklusokban egyre összetettebbé
válnak. A részletes cél és követelményrendszert minden évfolyam követelményfüzetében nyilvánossá tettük.
Az oktatás és értékelés kiemelt területei – az életkori sajátosságokkal összhangban – minden évfolyamon:
• A szövegértéssel, szövegalkotással (szóban és írásban) kapcsolatos feladatok
• A források, szakirodalom, tankönyvi szövegek, a tanulás különböző forrásainak és lehetőségeinek megismerése, használata
• Tényanyag ismeret, szaknyelv elsajátítása, összefüggések felismerése, alkalmazása
• A képi források, ábrák, rajzok, táblázatok használata és értékelése
• Tájékozódás térben
• Tájékozódás időben.
Összegzés – a történelem tantárgy alternatív kerettantervi céljai:
• Az „Ember és Társadalom” műveltségterület komplex megközelítése.
• A kronologikus egyetemes és magyar történelem „nagy” korszakainak bemutatásával tudatosítani az emberiség XXI. századig megtett útját, az egyén és a társadalom bonyolult
viszonyrendszerét. Meghatározó szerep jut az individuum és a közösségek együttműködési formáinak, egymásra utaltságának feltérképezésére.
• Az eseménytörténeti tananyagtartalom bővítésére a tanterv nem törekszik. Mindenképpen
el szeretné kerülni ugyanis azt, hogy az anyag túlzsúfolttá váljék, s ezt a komplex társadalomtudományi megközelítés szenvedje meg. Másrészt az integrált tárgyak különbözősége
miatt az anyag feldolgozása változatos óravezetési technikákat kíván. Csak így valósulhat
meg az a fajta a sokoldalú kompetenciafejlesztés, melyet a tanterv kidolgozói szem előtt
tartottak.
• A tantárgy felépítése, módszerei és filozófiája szerint is erőteljesen jelenelvű. Ennek megfelelően a közelmúlt és a jelenismeret tanulmányozására több időt fordít, mint azt a kronologikus beosztás indokolná.
• A történeti korszakok tanulmányozásának fontos eszköze a jelenre való folyamatos reflexió. Ennek birtokában a diákok árnyaltabban és tudatosabban élhetik meg saját világukat.
A tantárgyi integráció jóvoltából az értékek és értékrendek sokoldalú tanulmányozására
van lehetőségük. Így kevéssé lesznek hajlamosak értékrendjük abszolutizálására: nyitottabbá és fogékonyabbá válhatnak a másság különböző formái iránt. Együttműködési technikáik, konfliktuskezelő képességük, kompromisszum készségük és kommunikációs kultúrájuk harmonikusan fejlődhet.
• A társadalmi, állampolgári, gazdasági és filozófiai ismeretek, illetve az emberismeret követelményei az éppen tanulmányozott korszakok megközelítési szempontjaivá válnak.
Egy-egy fontosabb kategória így többször, de mindig életszerű társadalmi környezetbe
helyezve, dinamikusan jeleníthető meg.
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•

A Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak fejlesztése és a kiemelt fejlesztési feladatok
megvalósítása a történelem tantárgy oktatásában is cél.

A tantárgy keretében
- a NAT kulcskompetenciák közül elsősorban: az anyanyelvi kommunikáció, a digitális
kompetencia, a szociális és állampolgári kompetencia, a hatékony, önálló tanulás fejlesztése,
- a NAT fejlesztési területek – nevelési célok közül: a nemzeti öntudat, hazafias nevelés, az
állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és társas kultúra fejlesztése, a gazdasági és pénzügyi nevelés, a tanulás tanítása területek
- az Ember és társadalom műveltségterület kiemelt fejlesztési feladatai közül az erkölcstan,
a hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári ismeretek
valósulnak meg.
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2.3.2

Történelem

2.3.2.1 7-10. évfolyam
2.3.2.1.1 7. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Az ősi társadalmak

Órakeret
33

Az 5-6. osztály történelem és állampolgári ismeretei az őskori ember világáról:
a természet és társadalom, a gazdaság és a környezeti állapot általános összefüggései; az életmódbeli különbségeket befolyásoló tényezők.
Az időszámítás.
Előzetes tudás
Ószövetségi történetek.
Térképhasználat.
Ismeretek a jelen társadalmáról pl. a család, a tanulás fogalma.
A történelem és a történettudomány fogalmának megvilágítása.
Az emberiség közös gyökereinek bemutatása, az ember és a természeti környezet összetartozásának felismertetése.
A gondolkodás és a beszéd összefüggéseinek az elemzése, az eszközhasználat
jelentőségének vizsgálata.
Az alkalmazkodás és az emberi együttműködés sokszínűségének és sokféleségének megismerése a Földet benépesítő csoportok esetében.
Annak megértetése, hogy egyetlen emberi faj létezik, mely az évezredek alatt a
környezethez való alkalmazkodás hatására rasszokra különült el.
A zsákmányszerző életmódról a termelésre való forradalmi áttérés jelentőségének belátása.
Tantárgyi fejAz emberi együttélés és kooperáció szervezett rendszerének, a társadalom kilesztési célok
alakulásának, struktúráinak a vizsgálata, a szocializáció szerepe.
Ismerkedés a történelmi múltat feldolgozó kutató (történész, régész, paleontológus, antropológus, etnográfus, kultúrantropológus, etológus stb.) munkájával,
a kormeghatározás módszereivel.
A történelmi források sokféleségének megismerése, egyben szűkösségük tudatosítása, változatos értelmezési lehetőségek feltárása.
A halottkultusz és az ősi hiedelemvilág elemeinek a vizsgálata.
Az „állam” és a „társadalom” fogalmának körülhatárolása, biztos használata, az
állam általános feladatainak, a hatalmi ágaknak az ismerete, a jelen legfontosabb intézményeinek hozzájuk rendelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A történelem fogalma. A törtéIsmeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
nettudomány és segédtudomáPl. az ember származásáról s annak Ősi lakóhelyek megörönyai.
lépcsőfokairól szóló legfontosabb
kítése, rajz vagy makettelképzelések, viták ismerete.
készítés.
„Összeköt és elválaszt.” Az emPl. önálló szótárhasználat: az evolúberek és állatok hasonlóságai és
ció, az anatómia, az intelligencia
különbözőségei: biológiai és tár- szavak meghatározása.
Dráma:
sadalmi jellegzetességek.
Pl. önálló adatgyűjtés az internetről Egy barlangfestmény
az ismert haszonnövényekről, szárelőtt játszódó esemény
Egyén és közösség: alkalmazko- mazási helyükről.
megjelenítése.
dás és kooperáció.
Pl. a társadalmi csoportok, rétegek,
A múzeumlátogató és a
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A fogalmi gondolkodás, a gondolkodás szintjei, kommunikáció,
tanulás.
Az emberi szellem. Mozgatóink.
Érdekek és értékek; az erkölcsi
normák.
A kezdetektől a gondolkodó emberig. Az ember származása, előtörténete, fontos lelőhelyek.
A Föld benépesedése, embertípusok, a rasszok elkülönülése.
Vadászok és gyűjtögetők. Eszközeink.
Az eszközkészítés korszakai
(paleolitikum, neolitikum)
Korai társadalmak. Életünk alapvető közössége: a család (régen
és ma). Munkamegosztás a családban. A horda, a nemzetség és
a törzs.
Az első élelemtermelők. Földművelés, állattenyésztés, kézművesség, kereskedelem. „Termékeny félhold”
Letelepült életforma, vagyoni
rétegződés. Letelepült népek és
nomádok együttélése napjainkig.

a szocializáció fogalma. Mai társadalmi rétegek önálló gyűjtése.
a „régészeti kormeghatározás” módszereinek alkalmazása a gyakorlatban – Pl. fotók kronologikus sorba
rakása, személyek korának meghatározása stb.
Pl. mesterséges tell készítése – egy
nap „leleteinek” egymásra rétegezése.
Interaktív történelmi kvízjáték –
Titkos Tudás Tárháza.
Kritikai gondolkodás:
Pl. a zsákmányoló és a termelő
életmód összehasonlítása, természetre gyakorolt hatásának vizsgálata.
Pl. a régészeti módszerek nehézségeinek megismerése, régészeti dilemmák összevetése. A város (mint
társadalmi „sűrítmény”) kitüntetett
szerepe a történelemben – ok-oksági
kapcsolat feltárása, következtetések
levonása.
Pl. vita – hol jobb élni, a városban
vagy falun?

Kommunikáció:
Táblázatkészítés az emberré válás
állomásairól.
Az ember és az állat hasonlósága,
különbözősége, az emberi és állati
társas viszony hasonló és eltérő voAz ősi hiedelemvilág kialakulása. násainak elemzése – érvek gyűjtése
Vallás és mágia, temetkezési
pro és kontra.
szokások, idolok, falfestmények, A család régen és ma.
termékenység szobrok, totemizAz idősek szerepe a régi társadalmus, megalitikus kultúrák.
makban és ma - a különbségek megfogalmazása, az okok keresése.
Régészeti kutatások módszerei,
A búzanemesítés ábrájának értelmekormeghatározási eljárások.
zése, elemzése.
A régészeti módszereket bemutató
A „termékeny félhold” ősi telediagramok értelmezése.
pülései – Jerikó és Catal Hüyük – Az írás megjelenése, különböző
halom, tell, tepe. A forrásfeldolírástípusok összevetése – ábra érgozás alapjai.
telmezése.
Az írásbeliség hatása a gondolkodás
A civilizáció fogalma; az írás és a fejlődésére. Ok és okozat felfedése.
város megjelenése. Írástípusok.
(Kép-, szótag-, hangjelölő s
Tájékozódás térben és időben:
egyéb írások a történelemben.)
Pl. „Az utolsó oldal alján” - a Föld230

lelet (ld. A kanadai jégember kiállítása).
Földrajz:
Térképismeret.
Matematika:
Időegyenes. Ábrák az
emberré válás folyamatáról – adatok vizuális
ábrázolása.
Diagram, függvény, keresztmetszet ábra értelmezése a régészeti módszerek vizsgálatakor.
Tájékozódás a valóságos
viszonyokról térkép és
egyéb vázlatok alapján
(arányérzék fejlesztése).
Az ősi ember lakóhelyei
– modellezés.
Családfakészítés – gráffal kapcsolatos alapfogalmak.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Az írás megjelenése.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Az őskori, az ókori keleti művészet.
Bibliai történetek. Mágikus szertartások és a
művészetek kialakulásának kapcsolata.
Természettudomány:
A Homo sapiens kialakulása. Az állati és az
emberi kooperáció eltérései.
Természeti erőforrások
kizsákmányolása régen
és ma.
Találgatások Stonhenge
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A társadalmi egyenlőtlenségek
kialakulása, rétegződés.
Az állam. Államformáló tényezők. Az állam alapvető feladatai:
törvényalkotás, igazgatás, bíráskodás, a belső rend védelme,
honvédelem.

történet „nagy könyve” és az emberiség történelme – arányok összevetése.
Pl. „A főemlősök fejlődéstörténete”
című ábráról a jégkorszakok időpontjának leolvasása. A megadott
évmilliótörtek átváltása évekre, s az
egyes szakaszok időszámításunk
Etika: Egyéni érdek – csoport- szerinti felsorolása
tudat, kooperáció. A szocializá- A relatív kormeghatározás módszeció. Család.
reinek elsajátítása.
Az emberi közösség viszonya az A térképjelek biztonságos használaősökhöz, a halottaihoz.
ta. Pl. a legfontosabb nemzetközi és
A régész, a restaurátor
hazai őskori lelőhelyek ismerete,
felelőssége.
topográfiai helyének megtalálása.
Filozófia:
Az írás s gondolkodás kölcsönhatása: fordulat a gondolkodásban.
A jelen hasonló méretű információs forradalma

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

körül.
Művészettörténet:
Altamira, Willendorfi
Vénusz, Stonehenge.
Barlangfestmények,
termékenységszobrok,
megalitok.
Magyarországi őskori
leletek.

Fogalmak: Őskor, ősember, Homo sapiens, őskőkor, újkőkor,
bronzkor, vaskor, régészet, eszközhasználat, eszközkészítés,
munkamegosztás, zsákmányoló életmód, gyűjtögetés, vadászat,
halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség,
csere, nemzetség, mágia, varázslat.
Személyek: –
Topográfiai adatok: „Termékeny félhold”.
Kronológia: Kr.e. 8000 körül.

Az ókori keleti társadalmak

Órakeret
34

Az eszközkészítés korszakai, az eszközök fejlődése.
A zsákmányszerzést felváltó élelmiszertermelés megindulása, a mezőgazdasági
ágak (földművelés, állattenyésztés) kifejlődése, a társadalmi munkamegosztás
megjelenése. Mesterségek specializálódása, kereskedelmi kapcsolatok beindulása.
Ősi települések. A társadalmi egyenlőtlenségek kialakulása, vezetők és vezettek
világa.
A civilizáció fogalma, tartalma, az írásbeliség és a város megjelenése.
Államformáló tényezők, hatalmi ágak, állami intézményrendszer.
Ősi hiedelemvilág, a vallás kialakulása.
A civilizáció fogalmának legfontosabb elemeit, összetevőit a vizsgálva annak
érzékeltetése, hogy a termelés irányítása, a közigazgatás, az állam feladatai
mennyiben általános jellegűek és mennyiben korhoz kötöttek.
A természeti adottságok meghatározó szerepének a felismerése a történelem
legelső államainak kialakulásában. Hasonlóságok és különbségek feltárása a
folyóvölgyi civilizációk között.
Birodalom kialakulásához szükséges feltételek felismerése, a birodalom sajá-
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tosságai. Az emberi együttműködés és a kapcsolatok változásának a nyomon
követése.
Az írásbeliség döntő jelentőségének hangsúlyozása, a kialakulásához vezető
gyakorlati okok feltárása. Az írásrendszerek egyszerűsödése és a növekvő gyakorlati felhasználás közötti közvetlen kapcsolat felismerése.
A törvényes szabályozás hatásának elemzése a társadalomra. A szokásjog és az
írott jog sajátosságainak, különbségének, az erkölcsi norma és a jog viszonyának a megértése.
Az írott források kezelésének módszerei, a forráskritika beépítése a múlt emlékeinek értelmezésébe.
A korabeli törvénykezés összehasonlítása a jelen joggyakorlatával, jelenismeret.
A mai indiai és kínai civilizáció ókori gyökereinek a bemutatása. A kasztrendszer összevetése az ókori kelet megismert hierarchikus társadalmaival, és mai
szemmel történő értelmezése.
A „világvallás” fogalmának értelmezése, az ún. nyugati és keleti vallások eltéréseinek, a keleti vallások és a filozófia kapcsolatának a bemutatása.
A vallás humanizáló erejének, az emberi együttműködésre gyakorolt erősítő
hatásának a felismertetése. A tanulmányozott vallások jelenkori megjelenésének vizsgálata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Sumer palota és templom; gazda- Ismeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
ság és társadalom, mindennapok, Aa forráselemzés módszerei, forrás- Papiruszfestés hierogliaz írás kialakulása, mezopotámiai kritika alkalmazása –
fákkal, papiruszhajó
istenek.
Pl. Hammurápi törvényeinek feldol- készítése, egyiptomi
A babiloni birodalom – birodagozása csoportmunkában előre
szobor – agyagozás.
lomépítés, az írás változása, memegadott szempontok alapján felzopotámiai tudományok.
adatlappal.
Hammurápi törvénykönyve –
összehasonlító elemzés – Pl. HamDráma:
forráselemzés. A forráselemzés
murápi törvényei és egy mai törA Halottak Könyvének,
alapjai, forráskritika.
vényrészlet (Köznevelési törvény)
Ozirisz mítoszának megönálló és csoportos elemzése feljelenítése.
Törvénykezés régen és most –
adatlappal.
egy jelenkori törvényszöveg
Pl. A Szépművészeti Múzeum ál(köznevelési törvény) elemzése – landó egyiptomi gyűjteménye –
Földrajz:
a gyermek jogai és kötelességei.
önálló feldolgozás kutatólap alapA folyamvölgyi társaján.
dalmak földrajzi adottA „Nílus ajándéka” – Egyiptom
Önálló adatgyűjtés – Pl.
ságai.
földrajzi adottságai. Alsó- és Fel- Tutenhamon fáraó sírjának feltáráső-Egyiptom egyesítése.
sáról.
Virágzás és válság – az egyiptoPl. a vályogtégla készítésének kiMatematika:
mi birodalom nagy korszakai.
nyomozása.
Rejtvényfejtés – rosette-i
Istenkirályok birodalma – az
Interaktív történelmi kvízjáték –
kő, geometria – egyipegyiptomi állam szervezete, mű- Titkos Tudás Tárháza.
tomi tudományok.
ködése, az egyiptomi társadalom
és gazdaság, a mindennapok tör- Kritikai gondolkodás:
ténete.
Érvelés csoportban – Pl. az adósrab- Mozgóképkultúra és
Az egyiptomi írás változatai,
szolgaság kérdéséről, az eladósodás médiaismeret:
megfejtésének története.
mai eseteiről.
Egyiptomi falfestészet =
Titokzatos istenek – többistenhit, A társak kiselőadásának önálló érté- ősi képregény, az írás
a legfontosabb istenek, a „Halot- kelése közösen kialakított szemmegjelenése.
tak Könyve”, halottkultusz, szer- pontok alapján.
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tartások, balzsamozás. Ehnaton
reformja.
Az Indus-völgy városai – India
földrajzi adottságai.
Mohendzso Daro, Harappa –
indoeurópai árja hódítás.
Kasztok társadalma – az árja hódítás következményei, az indiai
társadalom, a Gangesz-völgyi
civilizáció, rádzsák kora, a varnarendszer.
Örökéletű istenek – a brahmanizmus - hinduizmus, lélekvándorlás, Mahabharata, Ramajana,
főbb istenek: Brahma, Siva,
Visnu, dzsainizmus, Buddha élettörténete, buddhizmus, a buddhizmus irányzatai.

Az indiai szent tehenek helyzetének
és India élelmezési problémájának
sokoldalú körbejárása.
A buddhizmus különböző irányzatainak összehasonlító elemzése (indiai, kínai, tibeti, zen).
Kommunikáció:
Ábra szerkesztése az egyiptomi társadalom rétegeiről.
Dramatizált előadás az egyiptomi
vallásból: a Halottak Könyvében
leírt jelenetről.
Képregény készítése Ozirisz történetéről.
Önálló adatgyűjtés alapján az egyiptomi művészet egy ágának, a balzsamozásnak, a korabeli divatnak,
az egyiptomi tudományoknak vagy
a piramisépítésnek a bemutatása.
Hieroglifák – rejtvények.
A Tao te King verseinek értelmezése, hasonló versek írása.
Érvelés – Pl. Miért mosolyog Buddha?

Művészetismeret–
kommunikáció:
Az ókori keleti művészet.
Gilgames-eposz, Ehnaton: Naphimnusz.
Versírás Lao-ce után.
Természettudomány:
Az egyiptomi tudományok pl. orvostudomány
fejlődése. Kínai orvoslás.
Művészettörténet:
Egyiptomi, indiai, kínai
művészetek.

A Mennyei Birodalom – Kína
földrajzi adottságai, Sangdinasztia, Csou-dinasztia, Menynyei Birodalom, a Nagy Fal,
Csin-dinasztia, Han-dinasztia, a
taoizmus, Lao-ce,
konfucionizmus.
Tájékozódás térben és időben:
Vidéki álom – a Dalok könyve – Ismerkedés az atlasz szerkezetével,
kínai hétköznapok.
a térképjelek, információk leolvasása, gyakorlása;
Etika: a jog és kötelesség fogalA folyamvölgyi társadalmak topomának tisztázása, összevetése.
gráfiai helyei;
babiloni jogalkotás kapcsán. A
Az egyiptológia története.
személyi szabadság kérdése, az
Az egyidejűség felismerése (pl.
adósrabszolgaság megítélése. A
Narmer-paletta értelmezése – Mekasztrendszer mai szemmel.
zopotámia. és Egyiptom kereskedelmi kapcsolatai).
Fogalmak: Ókor, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, múmia, hieroglifa, állam, despotizmus,
többistenhit, politeizmus, mitológia, város, birodalom, ékírás,
Biblia, Ószövetség, egyistenhit, monoteizmus, brahmanizmus,
buddhizmus.
Személyek: Kheopsz, Hammurápi, Ádám, Éva, Noé, Mózes,
Kulcsfogalmak / fogalmak
Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Konfuciusz.
Topográfiai adatok: Egyiptom, Nílus, Sumer, Mezopotámia,
Babilon, Tigris, Eufrátesz, Fönícia, Asszíria, Palesztina, Júdea,
Izrael, Jeruzsálem, Perzsia, India, Kína.
Kronológia: Kr.e. 3000 körül, Kr.e. XVIII. sz., Kr.e. X. sz.,
Kr.e. 525.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Az ókori görögök

Órakeret
41

A görög világ földrajzi adottságai.
A földrajzi tényezők hatása az életmódra.
Az eszközhasználat fejlődésének társadalmi hatásai.
Az állam ismérve és funkciói.
A birodalomépítés ókori szabályai.
Társadalmi rétegződés, a rabszolgaság, adósrabszolgaság fogalma. Társadalmi
Előzetes tudás
munkamegosztás: fölművesek, kézművesek, kereskedők.
A család szerepe.
A város kitüntetett történelmi szerepe.
Az írás jelentősége a társadalomban.
Politeizmus, mitológia.
Olimpia.
A földrajzi adottságok és a görög polisz megszületése közötti összefüggések
meglátása. Az alulról szerveződő autonóm kisközösségek és a felülről összetartott birodalmak közötti különbségek felismerése. A zsarnokság fölismerése,
természetének megismerése, a zsarnokság és pozitív gazdasági, társadalmi intézkedéseinek árnyalt megítélése. A demokrácia mibenlétének megértése, a
hatalmi ágak szétválasztásának fontossága, az esélyegyenlőség fogalmának és
korlátainak megismerése, az ókori és a mai demokráciák elemzésének és öszszehasonlításának a képessége. Az önkormányzat fogalmának és jelenőségének
a tisztázása. A piacgazdaság fogalmának a tisztázása, a pénz alapvető funkcióinak, a külkereskedelem alaptörvényeinek, az export-import fogalmának az isTantárgyi fejmerete. A görög „harmóniának”, a görög művészet erejének, emberközpontúlesztési célok
ságának az érzékelése. A görög építészet és formatervezés természettel való
összhangjának, együttélési szándékának az észrevétele. A kelet-nyugat egymásra hatása fontosságának megértése, az emberi civilizáció megtermékenyítő hatásának észlelése a hellenizmusban. A várostervezés tudatosságának megértése
Nagy Sándor birodalmának vizsgálatakor. Kiemelkedő történelmi személyek
szerepének megítélése, kritikai vizsgálatuk. A történetírás jelentőségének bemutatása. Találkozás az emberi lét nagy kérdéseivel a görög filozófiában. A
görög – zsidó – keresztény európai kultúrkör hellén gyökereinek a felismertetése a tudományban, a művészetekben, a politikai és közgondolkodásban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előidők: A mínoszi Kréta.
Ismeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
Mükénei kor. A dór vándorlás.
Spárta – forráselemzés, drámajáték
Maszkkészítés, agyago– geruszia választás.
zás - kerámia, ékszerkéA görög polisz kialakulása, teleA maratoni csata ábrájának elemzé- szítés stb.
pülés típus, államforma.
se. A spártai és az athéni államszervezetet bemutató ábra összehasonlíA görög gyarmatosítás.
tó elemzése, illetve szöveg alapján
Dráma:
az ábra hiányzó elemeinek az önálló A mitológia jellegzetes
Pánhellén szerveződések: kultukiegészítése.
történetei köré szervezett
szok, ünnepek, versenyek –
Önálló adatgyűjtés, ismeretszerzés
szerepjáték.
olimpiák, jósdák.
kiselőadások elkészítéséhez, prezen- A spártai geruszia-tag
táció készítése. Pl. a mai és az ókori választása.
A görög vallás (isten és ember a
olimpiai sportágak bemutatása, a
Az athéni demokrácia –
görög világban) emberarcú görög görög művészet és tudomány téma- szerepjáték.
istenek.
körben stb.
Görög színház.
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A polisz alaprajza, úthálózata,
higiéniai helyzete. Az agóra szerepe, jellegzetes középületek. A
görög lakóház.
Spárta.
Földrajzi adottságok, gazdaság.
Társadalmi rétegek. A spártai
állam szervezete.
A spártai életforma; egyén és
közösség konfliktusa. Szemelvények.
A görög-perzsa háborúk (forráselemzés).
Athén földrajzi adottságai. Az
athéni társadalom rétegei. Az
athéni demokrácia kialakulása, a
demokrácia intézményei, a demokrácia működése, korlátai.
Egyén és közösség, a polisz-tudat
kialakulása.
A klasszikus görög föld gazdasága. Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem. Főbb exportcikkek. Rabszolgák.
Görög mindennapok (család, a
nők helyzete, a gyerekek szerepe
a családban, a nevelés, szórakozás, testkultúra, öltözködés, lakás).
Tudomány és művészet az ókori
Hellászban (matematika, építészet, szobrászat, vázafestészet).
Filozófia: Thalész, Püthagorasz,
Démokritosz, Szókratész, Platón,
Arisztotelész, materializmus,
idea, dialektika, logika,
szillogizmus, az egyén és közösség viszonya, a rabszolgaság hatása a munkához fűződő viszonyhoz.
Értékek, normák, erkölcs a polisztársadalomban.
Filozófia: Thalész, Püthagorasz,
Démokritosz, Szókratész, Platón,

Interaktív történelmi kvízjáték –
Titkos Tudás Tárháza.
Kritikai gondolkodás:
Csoportos vita az egyén és közösség
konfliktusáról a spártai társadalomban.
Egymásnak ellentmondó források
összevetése Periklész koráról.
Themisztoklész cselvetésének minősítése.
A háború megítélése, honvédő háború – támadó háború fogalma.
Vita a történelmi személyiség szerepéről, történelemre gyakorolt hatásának a megítéléséről.
Az ókori demokrácia korlátainak
megvitatása, összevetése a jelenkori
demokrácia felfogásunkkal.
Kommunikáció:
Beszámolók, prezentációk, viták,
tablók készítése.
Folyamatábrák értelmezése – pl. a
spártai államról, az athéni demokrácia működéséről.
Az athéni és a spártai társadalmat
ábrázoló diagram összehasonlító
elemzése.
Vita az olimpiai eszme ókori és mai
tartalmáról.
Érvelés – Pl. ha ma sem volna tankötelezettség, miben lenne más a
világunk?
Tájékozódás térben és időben:
A görög gyarmatosításnak és következményeinek a nyomon követése
az atlasz térképén.
Mi Hellészpontosz jelentősége? –
olvasd le a térképről!
A demokráciához vezető út kronologikus bemutatása.
A görög gazdaság jellemzői az atlaszban – információk a térképről.
Melyik mai mediterrán gyümölcsöt
nem ismerték az ókorban?
Nagy Sándor által alapított városok
összegyűjtése az atlaszból.
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Földrajz:
Görög földrajzi adottságok. Sztrabón.
Matematika:
Thalész, Püthagorasz,
Eukleidész munkássága,
az Akropolisz makettjének elkészítése.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Görög mitológia, görög
irodalom, líra, dráma,
eposzok, színház.
Művészetismeret témahét:
Öltözködés, étkezés,
demokráciajáték, olimpiai játék, kézművesség,
színjátszás, filozófia.
Természettudomány:
Az ókori görög tudományosság. Az atom fogalma.
Testkultúra:
Olimpiai játékok – művészetismeret témahét.
Öttusa.
Művészettörténet:
Görög műalkotások
megismerése – építészet,
szobrászat, vázarajzok.
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Arisztotelész, materializmus,
idea, dialektika, logika, szillogizmus, az egyén és közösség
viszonya, a rabszolgaság hatása a
munkához fűződő viszonyhoz.
Nagy Sándor és a hellenizmus;
kelet-nyugati kapcsolatok.
A hellenisztikus nagyváros újdonságai, tudatos tervezés (infrastruktúra, komfortosság, kikötők,
világítótorony, utcabútorok stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Fogalmak: Városállam, polisz, gyarmatosítás, árutermelés,
piac, kereskedelem, politika, államforma, államszervezet, polgárjog, népgyűlés, démosz, arisztokrácia, türannisz, demokrácia, eklészia, esküdtbíróság, sztratégosz, cserépszavazás, Akropolisz, mítosz, kultúra, színház, filozófia, hellenizmus.
Személyek: Zeusz, Pallasz Athéné, Szolón, Peiszisztratosz,
Kleiszthenész, I. Dareiosz, Xerxész, Miltiádész, Leonidasz,
Themisztoklész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor.
Topográfiai adatok: Balkán-félsziget, Olümposz, Olümpia,
Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Thermopülaiszoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria.
Évszámok: Kr.e. XIII. sz., Kr.e. 776, Kr.e. 594, Kr.e. 508,
Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e. 431-404, Kr.e. 336-323.

Nagyobb történelmi korszakok áttekintő elemzése tanári segítséggel, megadott
szempontok alapján.
Ok-okozati összefüggések felfedezése. Pl. a földrajzi adottságok és a társadalmi
viszonyok között.
Jártasság az ismeretek csoportosításában, rendszerezésében.
Az önálló ismeretszerzés képessége. Önálló szótár- és lexikonhasználat, adatgyűjtés. Az internet kritikus használata történelmi ismeretek szerzésére.
Rendszerezett füzetvezetés. Vázlatkészítés, lényegkiemelés.
Önálló kiselőadás, prezentáció készítése, hallott előadás kritikai elemzésének
gyakorlása.
Sematikus ábra, folyamatábra értelmezése, kiegészítése történelmi eseményekről. Ismeretek táblázatba rendszerezése.
Egykorú és különböző korban, azonos eseményről született források összevetése, elemzése tanári segítséggel. Ismerkedés a forráskritikával.
A történelem atlasz biztos használata, a térképjelek ismerete. Területi terjeszkedés, hadjáratok, külkapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok, kultúrák egymásra hatásának nyomon követése a térképen.
Történelmi események elemzése statisztikai adatok alapján, következések levonása tanári segítséggel.
Szépirodalmi művek és történelmi események összevetése forráskritikai szempontból. Képzőművészeti alkotások egybevetése történelmi eseményekkel. A
korabeli mindennapi élet jegyeinek felismerése képzőművészeti alkotásokon.
Korabeli és jelenkori intézmények működési mechanizmusának összevetése
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ábrák alapján.
Történelmi események megjelenítése idővonalon.
Helytörténeti kutatási feladat teljesítése. Kutatólap megoldása, kutatólap önálló
készítése.

2.3.2.1.2 8. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Az ókori Róma

Órakeret
36

A földrajzi tényezők hatása az életmódra.
Az eszközhasználat fejlődésének társadalmi hatásai.
Az állam ismérve és funkciói.
A birodalomépítés ókori szabályai.
Társadalmi rétegződés, szabadok és rabszolgák.
A görög civilizáció és a hellenizmus.
Az ókori keleti és a hellenisztikus város sajátosságai.
Középületek és infrastruktúra fogalma, mibenléte.
Hadsereg és közigazgatás.
Gazdasági ágak, kereskedelem, piac.
A római terjeszkedés okainak megértése. Róma – a város, Róma – a birodalom.
Váljon érzékelhetővé Róma és a provinciák kapcsolatának minden előnyös és
hátrányos oldala. Az infrastruktúra jelentőségének szerepét egyértelműen kimutathatóvá tenni a gazdasági fejlődésben. Legyen világos, hogy mely gazdasági,
politikai, infrastrukturális eszközök biztosíthatják egy birodalom egyben tartását.
A hódítás pozitív és negatív következményeinek árnyalt elemzése. A nagyhatalmi lét történelemben betöltött szerepének a megvilágítása.
Ismerkedés politikai érdekcsoportok működésével, eszközeik változatosságával.
A rabszolgaság gazdasági vonzatának, a hódításokból fakadó logikájának bemutatása annak antihumánus és életellenes vonásai mellett.
A zsidó nép történek és az egyistenhit megszületése körülményeinek a megismerése, a térképen történő elhelyezése. Az egyistenhit fogalmának megértése, a
világ teremtésének biblia változatának, Ószövetségi történeteknek az ismerete.
A kereszténység gyökereinek a felfedeztetése, ugyanakkor megkülönböztetése
a tovább élő zsidó vallástól. Jézus élettörténetének az ismerete. A kereszténység erkölcsi-etikai tartalmának összevetése a már megismert többi vallás hasonló tartalmával. A kereszténység az emberi emancipáció első lépcsőfokává válásának, gyors elterjedésének, világvallássá alakulásának a megokolása. A korai
kereszténység központjainak megismertetése, s annak tudása, hogy ezek ma
mely ország területén vannak, lakói milyen vallásokat követnek.
A keresztény egyház kialakulásának a folyamatával történő megismerkedés. A
keresztény hagyomány milyen mai ünnepeket, szokásokat örökített ránk. A
görög – római – zsidó – keresztény kultúrkör megszületésének a bemutatása.
Az antik világ felbomlásához vezető legfontosabb okok feltárása. A külső és
belső okok együttes hatásának a felismerése. Az optimális méret, az actio
radius fogalmánk tisztázása a történelemben.
A népvándorlásban résztvevő népek szervezetének, haditechnikájának, életformájának a megvilágítása, és annak megértése, hogy a „barbár” életforma vad,
kegyetlen pusztító hatása mögött mennyiben áll az útkeresés, a létfenntartási
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kényszerűség, a demográfiai növekedés okozta. terjeszkedésnek a logikája.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Róma alapítása – mítosz és való- Ismeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
ság.
Az anyagi és szellemi kultúra válto- Mozaikkészítés
zásainak nyomon követése.
.
Városállamból birodalom. A köz- Nyelvünk latin gyökereinek felkuta- Dráma:
társasági Róma.
tása a könyvtár segítségével.
Róma alapítása – szerepBudapesti római kori emlékek meg- játék,
A köztársaság válsága; reformkí- tekintése. – kutatólappal.
kocsiverseny.
sérletek, polgárháború, császárPrezentáció készítése önállóan a
kor.
római hadseregről, szervezeti felépí- Földrajz:
tés, fegyverzet, ostromgépek, életÁsványkincsek a birodaA Pax Romana (Rómában, Itáliá- mód.
lom területén
ban, a provinciákban).
Római államférfiak portréjának
megrajzolása önálló gyűjtőmunkáMatematika:
A római légió.
val.
Tájékozódás a valóságos
Interaktív történelmi kvízjáték. –
viszonyokról térkép és
A római gazdaság. A római világ Titkos Tudás Tárháza.
egyéb vázlatok alapján
civilizációs alkotásai: a római
jog, a városi kultúra jellegzetes
Kritikai gondolkodás:
Művészetismeretkellékei, útépítés, posta, vízveze- Egyedi és általános vonások feliskommunikáció:
tékek, csatornák, fürdők.
merése Róma történelmének vizsgá- mondák, Vergilius, Holata során.
ratius,
Mindennapok, divat, lakás, szóObjektív és szubjektív elemek, elfo- latin eredetű szavaink,
rakozás - kocsiversenyek, gladiá- gultság és érdekeltség elkülönítése a szólások, szállóigék,
torok.
forrásokban. (Augustus önéletrajza
latin eredetű szavaink,
vs Tacitus)
szónoklástan
Pannónia – A római világ maA politika megítélése – szövetségek,
gyarországi emlékei (helytörtéérdekek – triumvirátusok története.
Természettudomány:
net).
A szórakozás római formáinak meg- Természetrombolás az
ítélése erkölcsi szempontból.
ókori Rómában
Római vallásosság. Értékek, érA görög és a római vallásosság ösztékrend a római világban (az élet szevetése.
Művészettörténet:
tisztelete, a természettel való
Római kori műemlékek
együttélés, agresszivitás és keKommunikáció:
Magyarországon
gyetlenség, nyitottság és előítéle- Róma alapításának hagyomány szetek) – vita.
rinti története szerepjátékos megelevenítésben.
A zsidó nép története, az ÓszöVita a római hadsereg erényeiről és
vetség szerkezete, tanításai, törgyengeségeiről.
ténetei. A Messiás-hit.
Julius Caesar elleni merénylet –
szerepjáték.
Jézus élete és tanításai.
A római életmód képi megörökítése
Az Újszövetség.
önálló munkával.
Vita Róma terjeszkedésének szükA kereszténység államvallássá
ségességéről.
válásának, valamint egyházzá
Vita a menekülő barbárok befogaszerveződésének története.
dásáról.
A Római Birodalom válsága,
kettészakadása.

Tájékozódás térben és időben:
Események időrendbe állítása.
Városállamból birodalom – értelme238
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A népvándorlás, a nomád életforma, haditechnika (mai nomád
népek élete, kultúrája).
A Nyugatrómai Birodalom bukása.
Etika: nagyhatalmak viszonya a
kis népekhez, egyén és közösség
viszonya Rómában, a sabin nők
története: kegyetlenség és mulatság.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

zés a térkép segítségével.
Információgyűjtés az Atlasz segítségével a római gazdaság helyzetéről.
Pál apostol útjának nyomon követése a térképen. A kereszténység elterjedése.
A népvándorlások mozgásának
vizsgálata a térképen.

Fogalmak: Királyság, köztársaság, államforma, patrícius, plebejus, rabszolga, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, senatori rend, lovagrend, polgárháború, gladiátor, triumvirátus, principátus, császár, polgárjog, limes, legio, colonus,
dominatus, amfiteátrum, gazdasági válság, barbár, népvándorlás, keresztény, evangélium, Újszövetség, megváltó, zsinagóga,
diaszpóra, apostol, vallás, egyház, püspök, zsinat, vallásszabadság, vallásüldözés.
Személyek: Romulus, Hannibál, Cornelius Scipio, a Gracchus
testvérek, Marius, Sulla, Spartacus, Pompeius, Julius Caesar,
Antonius, Augustus, Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Názáreti Jézus, Mária, József, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila, Tacitus.
Topográfia: Appennini-félsziget, Itália, Róma, Karthágó, Cannae, Szicília, Zama, Római Birodalom, Actium, Pannónia,
Aquincum, Sopiane, Savaria, Jeruzsálem, Betlehem, Konstantinápoly.
Évszámok: Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e. 264-241,
Kr.e. 218-201, Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, Kr.u. 313, 395,
476.

A kora középkor

Órakeret
36

Gazdaság, kereskedelem a Római Birodalomban. A gazdaság, a társadalom és a
politika kölcsönhatásai. A római civilizáció nyomai Európában. A Római Birodalom kettészakadása, majd felbomlása. A népvándorlás. A keresztény vallás
kialakulása és elterjedése. A kereszténység korai központjai. A világvallás fogalma, az ún. nyugati és keleti vallások különbözőségei. A hellenisztikus kultúra. Az írásbeliség kialakulásának és elterjedésének társadalmi jelentősége.
A középkori ember szemléletének, világlátásának, gondolkodási módszereinek
a megértése. Az iszlám gyökereinek és összetevőinek a felvázolása, gyors terjedése hátterének az érzékeltetése, az arab birodalom létrejöttében játszott dinamikus szerepének a megmutatása, az arab tudomány és kultúra antik gyökereinek a feltárása, az arab civilizáció antik kultúrát közvetítő, civilizációformáló szerepének tudatosítása. Tanítások, irányzatok és szélsőségek közti különbségtétel megvilágítása. Európa bezárkózásához vezető okok és a következmények vizsgálata. Annak bemutatása, hogy a keresztény egyetemesség hogyan
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teremt egységes európai arculatot. A kereszténység szerepének érzékeltetése az
európai anyagi és szellemi kultúra máig tartó fejlődésében. Az egyház állam- és
társadalomformáló szerepének felismerése. A termelés új szervezeti formáinak
a megjelenése. A közösség egyén számára biztonságot nyújtó kora középkori
szerepének bemutatása. Az önellátó gazdálkodás fogalmának a megértése, a
gazdasági teljesítőképesség hanyatlása okainak megfejtése, ennek a településszerkezetre, az árucsere kapcsolatokra, az életminőségre kiható következményeinek a beláttatása. A feudális struktúra korlátainak észrevétele az állami
feladatok ellátásában, illetve ebből következően a politikai polarizálódás szükségszerűségének a belátása. A kora középkori többször átrendeződő államhatárok nyomon követése a térképen, e változások gazdasági-politikai hátterének
a felismerése. Annak felismerhetővé tétele, hogy a kereszténység felvétele egy
sajátos európai modell kialakulásához vezetett, s legyen értelmezhető, hogy
mennyiben európai ez a modell. Az egyház humanizáló szerepének, szociális és
kulturális hatásának a megismerése. A világi papság és a szerzetesség intézményei. A kora középkori Európa építészetének funkcionális és esztétikai összetevői. Kora középkor mindennapok. A skandináv kirajzás oka, irányai, módosulása, hatása az európai történelemre.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A „középkor”, mint korszakhatár. Ismeretszerzés és tanulás:
Alkotás:
A középkori ember világképe,
Pl.: Hűbéreskü elemzése a
Iniciáléfestés,
oklevél
gondolkodásmódja, viszonya a
Languedoci Krónikából – a kétolda- készítése,
üvegablaktérhez, az időhöz, önmagához, a
lú kötelezettségvállalás felismerése
készítés, középkori öltöközösséghez, a természethez.
– forráselemzés.
zék készítése (témahét),
Pl. Információk rendszerezése – A
középkori ételek készítéAz iszlám és az arab világ.
feudális gazdálkodás tanulmányozá- se (témahét).
Az iszlám alapvető elvárásai a
sa egy IX. sz-i királyi birtokra kihívők irányában (régen és most). adott szabályozás alapján –
A Korán. A vallási és világi hata- Capitulare de villis –forráselemzés. Földrajz:
lom összefonódása.
Pl. Önálló adatgyűjtés az értelmező A földrajz atlasz összeA hódító iszlám.
szótárból: a karaván, karavánszeráj, hasonlító használata.
Emberek közötti különbségek az beduin, zarándoklat, szolidaritás
Európa földrajzi adottiszlámon belül, kapcsolatok. Az
szavakra.
ságai,
iszlám forradalmi szerepe (nyiPl. Önálló prezentáció – a templom- Az arab világ területe,
tottság és tolerancia). Az iszlám
építészet bemutatása.
éghajlat-módosító tétörvénykezés régen és most. Ün- Pl. Élménybeszámoló készítése:
nyezők.
nep és hagyomány. A nők hely„Nagy Károly udvarában jártam”.
zete, házasság és a családi élet
színtere (régen és most)
Kritikai gondolkodás:
Informatika:
Pl. Miért a törzsi-nemzetségi viszo- Könyv- és könyvtártörArab tudományos módszerek: a
nyok között élő társadalmakban
ténet, az internet tudatos
természethez és az emberhez való jellemző a vérbosszú? – érvelés.
használata.
viszony: nyitottság, kíváncsiság.
Pl. Vajon miért támogatja az egyház
Az arab tudomány és művészet
a rabszolgák felszabadítását?
jellegzetes ágazati, vonásai.
Pl. Miért lehetetlen pénzben gyűjte- Művészetismeret–
ni az adót az önellátó gazdálkodás
kommunikáció:
A Bizánci Birodalom (antik és
viszonyai között?
Könyvtárhasználat.
keleti vonások).
Pl. Egy jobbágy és egy mai földbérlő jogainak és terheinek az összeveEurópa háttérbe szorul: bezárkó- tése, táblázatban ábrázolása.
Matematika:
zás, hanyatlás. Népvándorlások
Pl. A „robot” szó jelentésváltozásá- Gráffal kapcsolatos alapés külső támadások.
nak elemzése.
fogalmak – pl. uralko240
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Vita – a többnejűség szerepéről az
Az új Európa. A frank állam.
iszlámban.
Nagy Károly birodalma. Karoling
reneszánsz.
Kommunikáció:
Pl. Gyűjtse ki és rögzítse táblázatKora középkori településszerkeban a Capitulare de villis szövegeizet. Civitas és burgus.
ből a királyi jövedelmeket, miután
A korai feudalizmus gazdasága.
csoportosította őket: termények,
A fogyasztás csökkenése. A váhúsféleségek, feldolgozott élelmirosok hanyatlása.
szerek, iparcikkek, nyersanyagok
stb. alapján.
A feudális gazdálkodás –
Pl. Ábraelemzés – a faluhatár semaCapitulare de villis – forrásfeltikus rajzának értelmezése.
dolgozás.
Pl. Játék - A rúna-írás tanulmányozása, alkalmazása, szöveg írása rúTávolsági kereskedelem – a köna-betűkkel.
zépkori zsidóság és a feudális
Pl. Egy szerzetes naplója – fogalállam kapcsolata.
mazás írása önálló kutatás alapján.
Pl. Rajzos vázlat készítése a norA feudális társadalom szerkezete. mann hódításokról.
Földesurak és jobbágyok.
Pl. Az ikonfestészet szabályainak
összegyűjtése, bemutatása egy váA keresztény Európa. Az egyház lasztott kép alapján.
szerepe a nyugati világban; a
szerzetesség intézménye. Az
Tájékozódás térben és időben:
egyház humanizáló és szociális
Pl. A történelmi atlasz és a földrajzi
funkciója.
atlasz mai Európa térképének segítAz egyetemes egyház és Európa. ségével állapítsa meg, hogy mely
Az egyház hatása az anyagi és
mai országokra terjed ki Nagy Kászellemi kultúra területén, külöroly Birodalma!
nös tekintettel az írásbeliségre.
Pl. Az események jelenségek topográfiai helyének megmutatása a
Skandináv kirajzás: normannok,
térképen.
vikingek, varégok. A kalandozá- Pl. A skandináv expedíciók és kösok két alapvető iránya.
vetkezményeik nyomon követése az
atlasz térképein.
Filozófia: A filozófia és a vallás
Pl. Gyereknek lenni régen és most.
viszonya. A filozófia és a teolóÖsszehasonlító elemzés.
gia viszonya.
Pl. A tanultak elhelyezése egy kiTér, idő, okság.
emelt időponthoz képest. Mikor volt
Test és lélek.
a verduni szerződéshez képest?
A személyes szabadság korlátai.
A kora középkor tudományossága, a tudományos érvelés.
Az iszlám – fogalma, tanításai,
irányzatai.
Etika: A közösség és egyén egymásra utaltsága a középkorban és
most – vita.
Világvallások emberképe és erkölcsi tanítása.
241

dók családfája, a hűbéri
rendszer ábrája; az arab
matematika.
Történelmi és társadalmi
témák vizuális ábrázolása. – tábláztatok, diagramok.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Középkori irodalom.
Természettudomány:
Az emberi test, járványok, higiénia.
Testkultúra:
Életmód, higiénia.
Művészettörténet:
Román és gótikus stílus,
az iszlám művészete.
Ének:
Középkori egyházi zene,
gregorián zene.
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Tanítások és a szélsőségek megkülönböztetése az iszlámban a
jelen eseményei kapcsán.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: Középkor, iszlám, Korán, kalifa, ortodox egyház,
római katolikus egyház, pápa, szent, ereklye, eretnek, kolostor,
szerzetes, bencés rend, kódex, uradalom, robot, jobbágy, jobbágytelek, allódium, nyomásos gazdálkodás, hűbériség, hűbérúr, hűbéres, hűbérbirtok, grófság, vár, lovag.
Személyek: Klodvig, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly,
Mohamed, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I.
(Nagy) Ottó.
Topográfia: Poitiers, Aachen, Frank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Cordoba, Bagdad, Bizánc, Konstantinápoly, Kijev, Egyházi (Pápai) Állam, Német-Római Császárság.
Kronológia: 622, 732, 800, 843, 962, 1054.

Az érett középkor

Órakeret
36

A középkori gondolkodás, világlátás természete.
Az egyén viszonya a közösséghez, a hierarchikus világszemlélet.
A keresztény egyház jelentősége a feudalizmusban.
A feudális gazdaság és társadalom jellemzői.
Az iszlám, kialakulása és elterjedése. Iszlám államok. Az arab irodalom, tudomány és kultúra.
Róma és Bizánc.
A városi kultúra visszaszorulása a kora középkori Európában.
Nomád népek terjeszkedése, haditechnikája.
A sajátos európai modellt teremtő középkori fellendülés érzékeltetése. Modern
igazgatási formák megteremtése. Az 1000. év utáni gazdasági fejlődés és a
nyomában járó demográfiai növekedés. Az egységes jobbágyság kialakulásának folyamata, a földesúri-jobbágy viszony elemzése, a jobbágyok legfontosabb szolgáltatásainak a megismerése. Az anyagi érdekeltség és a gazdasági
növekedés közötti összefüggések. Annak bebizonyítása, hogy a faluközösség
gátat szabott az egyéni kezdeményezéseknek és felemelkedésnek, ugyanakkor
mindenki számára biztosította a megélhetés minimális esélyét. Az egyén korlátlan lehetősége vagy az egyenlő életfeltételek szempontja közül melyik a fontosabb, illetve érvényesíthető-e egyszerre mind a kettő? A középkori telepes
mozgalom, civilizációs szerepe, katonai-politikai hátterének bemutatása. A
középkori városiasodás, a távolsági kereskedelem és a külső kapcsolatok szerepének hangsúlyozása, illetve a mezőgazdasági növekedés és a városok megerősödése közötti összefüggés feltárása. A városok harca az önkormányzatért. A
városi önkormányzat fogalmának értékelése, feudalizmus kori lehetőségeinek
és korlátainak feltárása. A középkori városi és a mai magyar önkormányzat
fogalmának összehasonlítása. A céh fogalmának, szervezeti felépítésének az
elsajátítása, külső és a belső versenyt korlátozó szerepének megítélése. A középkori város alapvető struktúrájának megismerése. Válaszkeresés arra, hogy a
római városok egyöntetűségéhez képest a középkori város miért sokféle és sokszínű, illetve miért kicsik a középkori városok, miért hiányzik Európából a mai
értelemben vett nagyváros? A városi és a falusi életforma múltbéli és mai azo-
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nos és eltérő vonásainak felsorolása. Az 1054-es egyházszakadás hátterének
megismerése, mai napig ható következményeinek a feltárása. Annak bebizonyítása, hogy a latin nyelvű nyugati kereszténység az egységes európaiság megteremtődését segítette. A középkori európai civilizáció fogalmának körvonalazása. A cluny egyházreform lényegének, megismerése. A keresztes hadjáratok
okainak, céljainak, sikereinek a feltárása. A keresztes hadjáratok, mint a későbbi nagy európai expanzió előzményei, a megváltozott egyensúly tükrözői. A
keresztes hadjáratok jelentősége, az anyagi és szellemi kultúrára gyakorolt hatása. A keresztes hadjáratok révén megismert növények, technikai eljárások,
ismeretek, szokások felsorolása. A lovagi életforma megismerése. A középkori
életmód megismerése. A nők megítélése Európában a középkor során. A kereszténység szerepe ebben. A nők európai helyzetének összevetése az iszlám
országok szokásaival, a kínai és indiai állapotokkal. A lovagi szerelem modernségének észlelésem, illetve annak felismerése, hogy a szerelem és a házasság
intézménye nem kapcsolódik egybe. A koldulórendek jelentősége, Szent Ferenc
életének megismerése, szemlélete modern és középkori vonásainak a beazonosítása, a ferences mozgalom vallási és szociális jelentőségének az értékelése.
Itáliát az érett feudalizmus legfejlettebb régiójává tevő adottságok és lehetőségek bemutatása. A Hanza kereskedelem útvonalának a vázolása, a kelet-nyugati
árucsere-kapcsolatokban betöltött szerepének az ismertetése. Az itáliai városok
és a Hanza által lebonyolított kereskedelem eltérő arculatának (áruösszetétel,
jövedelmezőség, vevőkör, távolság, biztonság) megjelenítése. A világ eddigi
leghatalmasabb hódításának a megismerése, a Mongol Birodalom működésének a megértése, terjeszkedése legfontosabb állomásainak időrendi elhelyezése,
nyomon követése a térképen. A kínai mongol uralom megértése. Marco Polo
utazásainak, jelentős állomásainak bemutatása. Kína mongol uralom alatti civilizációjának, technikai újdonságainak, a külvilággal fenntartott kapcsolatainak
az értékelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ezredforduló utáni változások: Ismeretszerzés és tanulás:
Alkotás:
meteorológiai helyzet, a mezőForráselemzés – Pl. Lucca illetve
Ruhavarrás, ékszerkészígazdasági technika fejlődése.
Beauvais kiváltságlevelének elemtés, középkori ételek.
A változások következményei:
zése feladatlap segítségével.
a gazdaság fejlődése, az életszín- Pl. Raimond d’Agile krónikája Jeruvonal növekedése, demográfiai
zsálem elfoglalásáról.
Informatika:
változások, a hospes-mozgalom
Önálló kutatás, véleményalkotás: Pl. Az internet tudatos
megjelenése, a jogilag egységes
a középkori étkezés jellemzői, régi
használata.
jobbágyság kialakulása,
receptek gyűjtése. Mennyire egésza kereskedelem bővülése.
séges mai szemmel a korabeli főúri
ill. a paraszti étrend?
Művészetismeret–
A településszerkezet átalakulása: Pl. ma milyen szervezetek képvise- kommunikáció:
városfejlődés.
lik a munkavállalók érdekeit, ki látja Középkori irodalom,
Városi koncentráció, alaprajz,
el a céhszervezet által elvégzett szo- egyetemek, hét szabad
jellemző utcaszerkezet, középüle- ciális feladatokat?
művészet, a városi léttel
tek, intézmények, lakóházak,
Pl. A lovagrendek bemutatása, cékapcsolatos szavaink
építészeti stílusok.
lok, szervezet, szabályzat, viselet.
német eredete.
A városi önkormányzat, priviléSzámítás – pl. a párizsi takácsok
giumok. Királyok és városok.
céhszabályzatának információi alapFöldesurak és városok. Püspökök ján a segédek egy évben átlagosan
Természettudomány:
és városok.
napi hány órán át dolgoztak?
középkori tudományosA városi társadalom. Városi élet. Ismeret alkalmazása: pl. a keresztes ság, középkori alkímia,
Szűkös kereslet + stabil termékhadjáratot bemutató forrás elolvasá- kísérletek – középkori
243

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T ö r t é n el e m t a nt á r g y c s o po r t

skála – céhek kialakulása.
Vallási, egyházi ellentétek, hatalmi harcok, hódítások. A pápaság és császárság küzdelme

sa után egy ellentétes nézőpontból
megírt tudósítás elkészítése, majd a
kettő összevetése.
Oroszlánszívű Richárd korából ismert népszerű történet felkutatása,
csoportos bemutatása.

Keresztes hadjáratok. Latin államok. Lovagrendek. Arabok és
keresztesek. A hadjáratok mérlege, gazdasági és kulturális jelentősége.

Kritikai gondolkodás:
Pl. Mi a különbség a szabadság
vagy a szabadságok birtoklása között? – vita.
Pl. Indoklás – lehetne-e ma árumegKözép-és Kelet-Európa története állító jogot működtetni?
a középkorban. Felzárkózás és
Pl. Érvelés – egyéni és közösségi
lemaradás.
érdek megjelenése a céhen belül,
melyik az elsődleges, miért?
A középkori Európa gazdasága – Pl. Értékelés – a keresztes hadjárataz Atlasz megfelelő térképének
ok pozitív és negatív következmétanulmányozásával.
nyeinek összevetése.
A távolsági kereskedelem élénkü- Pl. a középkori hospes mozgalom és
lése. A levantei kereskedelem. A a mai munkaerő-vándorlás összeveHanza. A posztóipar. Flandriai és tése. Érvényesül-e a szabad munkaBrabant. Champagne.
erő-áramlás ma Budapesten, Magyarországon, Európában, a kontiVilághódító mongolok.
nensek között?
Művelődés és kultúra a középkorban.
Életképek a lovagkorból. Nevelés. Lovaggá avatás. Szerelem.
Szépségideál. Lovagvárak. Étkezés. Lovagi torna.
Filozófia: skolasztika, Aquinói
Szent Tamás, hét szabad művészet
Etika: egyén és közösség viszonya,
a gyerekek keresztes hadjáratának megítélése – vallás és fanatizmus, gazdasági kényszer, a
gyerek szerepe a középkori társadalomban

Kommunikáció:
Pl. a mezőgazdasági termelés technikájának változása – diagram értelmezés.
Pl. modern városprivilégium készítése a realitások figyelembe vételével – fogalmazás.
Pl. egy céhszabályzat elkészítése, és
cégérének megtervezése – fogalmazás, rajz.
Pl. a párizsi takácsok céhszabályzatából kigyűjteni a modern vállalkozások dokumentumaiba is bevehető
előírásokat – rendszerezés, indoklással.
Pl. szerepjáték – a csizmadia céh
kontár működéséről értesül a városban, döntés a teendőkről.
Pl. szerepjáték – toborzó beszéd
előadása egy keresztes hadjárathoz.
Tájékozódás térben és időben:
Pl. a keresztes hadjáratok nyomon
követése a térképen, céljaik megértése.
Pl. keresztes hadjárat útvonalának a
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témahét.
Testkultúra:
Lovagi torna – témahét.
Művészettörténet:
A gótika, jelentős alkotók, a reneszánsz.
Ének:
Középkori zene.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

tervezése megadott feltételek és
szempontok alapján.
Pl. Az atlasz térképeinek segítségével kövesse nyomon, hogy Olaszország megalakulásáig mely államok
léteznek Itáliában! Ábrázolja időegyenesen! A térkép segítségével
állapítsa meg, hogy mikor jött létre
az egységes olasz állam!
Egyes történelmi jelenségek eltérő
időbeli ritmusának a felismerése. Pl.
a középkor építészeti korstílusai
Fogalmak: Királyi udvar, grófság, kamara, kancellária, római
katolikus egyház, ortodox egyház, pápa, kiközösítés, szent,
ereklye, kolostor, cölibátus, szerzetes, kolduló rendek, ferencesek, zarándok, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnek, eretnekség, kódex, középkori város, városi önkormányzat, kiváltság, polgár, adó, vám, céh, nyomásos gazdálkodás, hospes, járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-kínálat, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, román
stílus, gótika.
Személyek: I. (Hódító) Vilmos, VII. Gergely, IV. Henrik, III.
Ince, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás.
Kronológia: 1054, 1066, 1075 1095, 1122, 1278.
Topográfiai adatok: Bizánc, Arab Birodalom, Német-Római
Császárság, Szentföld, Velence, Flandria, Champagne, Párizs,
Oxford, Hanza városok, a levantei kereskedelem útvonala.

Nagyobb történelmi korszakok áttekintő elemzése tanári segítséggel, megadott
szempontok alapján.
A különböző kultúrák egymásra gyakorolt pozitív és negatív hatásainak felismerése.
Törekvés ok-okozati összefüggések önálló felfedezésére.
Az önálló ismeretszerzés képessége. Önálló szótár- és lexikonhasználat, adatgyűjtés. Az internet kritikus használata történelmi ismeretek szerzésére.
Rendszerezett füzetvezetés. Önálló vázlatkészítés, lényegkiemelés, az ismeretek csoportosítása, lényegre törő kérdések megfogalmazása.
Ábra és diagram elemzése tanári segítséggel. Sematikus ábra, folyamatábra,
táblázat kiegészítése, önálló készítése történelmi eseményekről.
Egykorú és különböző korban, azonos eseményről született források összevetése, elemzése tanári segítséggel.
Térképjelek biztos olvasása, belőlük következtetés levonása. Területi terjeszkedés, külkapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok, kultúrák egymásra hatásának
nyomon követése a térképen.
Időben és térben való biztos eligazodás.
Történelmi események elemzése statisztikai adatok alapján, következések levonása tanári segítséggel.
Szépirodalmi művek és történelmi események összevetése forráskritikai szempontból. Képzőművészeti alkotások egybevetése történelmi eseményekkel. A

245

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T ö r t é n el e m t a nt á r g y c s o po r t

korabeli mindennapi élet jegyeinek felismerése képzőművészeti alkotásokon.
Korabeli és jelenkori intézmények működési mechanizmusának összevetése
ábrák alapján.
Helytörténeti kutatási feladat teljesítése. Kutatólap megoldása, kutatólap önálló
összeállítása.

2.3.2.1.2.1 Középkori témahét
A középkori témahét egy projekt, a projektben a 8. évfolyam tanulói vesznek részt három napon
keresztül tart. Ez a program szorosan kapcsolódik a történelemórai munkához. A diákok nagyon
sokféle (esetenként választható) tevékenység által ismerkednek a középkor mindennapjaival, a lovagi életmóddal.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Témahét

Órakeret
18

Egyetemes történelem X-XIV. század.
A kora középkori gazdaság és társadalom.
A hűbériség. A feudális földbirtok.
Előzetes tudás
A kereszténység a középkorban, az egyház szervezete.
A középkori városi társadalom.
A témahéten a tanulók csoportos kutatómunkát végeznek valamelyik múzeumban vagy időszaki kiállításon és a Budai Várban, csoportos vetélkedőn mérik
össze tudásukat, lovagi tornabemutatót néznek, érdeklődésüknek megfelelő
Projekt leírása alkotómunkában (ruhavarrás, agyagozás, kódexkészítés, csillagászat, alkímia,
főzés) vesznek részt, ismerkednek a középkori zenével. Élményeikről útinaplóban számolnak be. Egyéni és csoportos teljesítményüket szövegesen és jeggyel
értékeljük, a témahéten készült alkotásokból kiállítást rendezünk.
Együttműködési készség fejlesztése
Információk gyűjtése, rendszerezése, értelmezése
Tantárgyi fejKülönböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megismerése, átélése
lesztési célok
Beszámoló önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával szerzett ismeretekből
Prezentációkészítés, szóbeli kommunikáció fejlesztése.
Projekt lépései naponta
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1. nap
Megnyitó
Együttműködési készség:
Földrajz:
a témahét keretjátéka – a királyi
A középkorról tanult ismeretek felTopográfiai ismeretek.
pár bevonulása, a program megidézése.
nyitása, ismertetése, a szervezési
tudnivalók megosztása, az diákok Az ismeretek bővítése a lovagi élet- Testkultúra:
által előzetesen elkészített – a
formával kapcsolatban.
Különböző mozgásfortémahét tematikájához kapcsolómák.
dó –tárgyak bemutatása.
Szempontok alapján információCsoportos vetélkedő:
gyűjtés, adatok rendszerezése,
a diákok osztálykeretben, csopor- elemzése.
Földrajz:
tokat alkotnak és közösen oldaTérképes tájékozódás.
nak meg feladatokat (pl. jelenetek
bemutatása a lovagkorból, topográfiai feladatok, középkori mindennapi élettel kapcsolatos
kvízkérdések).
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Középkori harcászati bemutató:
meghívott vendégek bemutatják a
lovagi harcmodor jellegzetességeit, a lovagok fegyvereit.
Kutatómunka a Budai Várban:
a diákok csoportokban a Budai
Várban sétálva kutatólapot töltenek ki a középkori építészettel, a
középkori élet mai nyomaival
kapcsolatban.
2. nap
Kutatómunka a Nemzeti Múzeumban (vagy egy más múzeumban, illetve időszaki kiállításon):
a diákok csoportokban kutatólappal dolgozzák fel a kiállítás
anyagát.
Alkotókörök:
a tanulók érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választanak
(pl. ruhavarrás, agyagozás, kódexkészítés, csillagászat, alkímia,
főzés), a csoportok valamilyen
középkorral kapcsolatos produktumot készítenek a másnapi záró
rendezvényre.
Előadás a középkori zenéről.
3. nap
Az alkotókörök munkájának folytatása.
Lovagi torna:
a diákok a testkultúratanárok irányításával játékos, csoportos versenyfeladatokat teljesítenek.
A témahét zárása – prezentáció:
a csoportok beszámolnak a témahét eseményeiről, bemutatják az
alkotókörök munkáját, produktumait.

Szempontok alapján információgyűjtés, adatok rendszerezése,
elemzése.
Kreativitás, prezentáció készítése.
Együttműködési készség.
Szóbeli kommunikáció.
Együttműködési készség.
Empátia, tolerancia.

Alkotás:
Különböző technikák
alkalmazása.
Természettudomány:
Csillagászat, kémiai
ismeretek – a középkor
tudománya.

Szóbeli kommunikáció.

Ének:
A középkori zene.

Együttműködési készség.
Empátia, tolerancia.

Alkotás:
Különböző technikák
alkalmazása.

Szóbeli kommunikáció.

Természettudomány:
Csillagászat, kémiai
ismeretek – a középkor
tudománya.
Testkultúra:
Csoportos verseny.
Informatika:
PowerPoint, internet.

2.3.2.1.3 9. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A magyarság születése, az Árpád-házi királyok
kora
247

Órakeret
46
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A népvándorlás.
A feudális Európa politikai, gazdasági, kulturális sajátosságai.
A Nagy Károly-féle modell.
A keresztény egyház a középkorban. Összefüggés a kereszténység felvétele és
Előzetes tudás
a kora középkori államalapítás között.
Az egységes jobbágyság kialakulása.
A nyugat-európai városfejlődés, városprivilégiumok.
Mondák és legendák a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról.
Annak a ténynek a tudatosítása, hogy a magyarság eredetére vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek
egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad.
A magyarok vándorlásának hatása a magyarság összetételére, társadalmára,
életformájára. A magyar nép sokszínű nyelvi és kulturális gyökereinek feltérképezése.
Az államalapítás történelmi jelentőségének felismerése, az erről szóló ismereTantárgyi fejtek elmélyítése. A keresztény magyar állam kialakulásának bemutatása, a kelesztési célok
resztény egyház szerepe a folyamatban.
A legjelentősebb Árpád-házi uralkodók tevékenységének megismerése és értékelése.
A törvényes szabályozás társadalmi gondolkodásra, illetve egyéni meggyőződésre gyakorolt hatásának megismerése.
Az életforma és identitásváltásból adódó konfliktusok felismerése, nyitottság az
azok feloldására törekvő konstruktív megoldásokra.
Magyarország és Európa viszonya a kora középkorban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar nép eredete, a nyelvro- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
konság kérdései. Az őstörténeti
Az anyagi és szellemi kultúra válto- kommunikáció:
kutatások bizonytalansága. Hipo- zásai a jövevényszavak tükrében.
Nyelvcsaládok, a matézisek.
Kulcsszavak és kulcsmondatok kegyar nyelvrokonság.
„Hideg ország varázslói” – a roresése a szövegekben (pl. az Arany- Nyelvemlékek: A tihakon népek életmódja.
bulla kulcsszavainak megkeresése). nyi alapítólevél, a HalotRövid szöveges tartalmi ismertető
ti beszéd és könyörgés,
Kulturális hatások a vándorlások készítése az internet felhasználásáaz Ómagyar Máriaközben.
val vagy ismeretterjesztő folyóiratsiralom.
A törzsi-nemzetségi társadalom
ból (pl. az Árpád-házi szentek éleMondák a magyar őstörszerkezete.
te).
ténet és a honfoglalás
Források a magyar népről a hon- A tanultak felhasználása új feladatkorából.
foglalás korából (forráselemzés). helyzetekben (pl. haditudósítás kéKatona József: Bánk
A pogány vallás.
szítése a muhi csatáról).
bán.
A Kárpát-medence a honfoglalás
korában.
Kritikai gondolkodás:
Honfoglalás és letelepedés. (A
A honfoglaló magyarokról szóló
Földrajz:
kettős honfoglalás elmélete.)
források általános és egyedi vonása- A Kárpát-medence földJogok, szokások, életmód, hitviinak értelmezése.
rajza, Magyarország
lág (szövegek a honfoglalás koKeressen összefüggést a térképen az tájai és folyói, Keletrából).
István-kori megyerendszer és a mai Európa és Szibéria tájai
Kalandozások.
magyar közigazgatási egységek kö- és fő folyói.
István állama; a Nagy Károlyzött.
féle minta.
Értékelje Árpád-kori törvényeinket
Az egyház és a feudális állam.
mai szemmel. Segédanyag: egy jeMűvészettörténet:
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István törvényei; Intelmek (forráselemzés).
A vármegyerendszer.
Szent László és Könyves Kálmán
törvényei (forráselemzés).
Az egyházi birtokok szervezete
(forráselemzés).
A kora középkori írásbeliség: a
Váradi Regestum, az oklevél részei.
A vármegyerendszer felbomlása
II. András idején.
Az Aranybulla-mozgalom; társadalmi csoportok, érdekképviselet;
kollektív és egyéni jogok.
A tatárjárás (forráselemzés).
IV. Béla erőfeszítései az ország
újjáépítésére.
A királyi hatalom meggyengülése, az utolsó Árpádok.
Első nyelvemlékeink, krónikáink.
Árpád-kori emlékeink (helytörténet).
Bevándorlás az Árpádok idején
Magyarországra, a lakatlan területek benépesülése, tartományi és
etnikai kormányzatok.
Árpádkori falvak és korai városok.
Az Árpád-ház kihalása; trónviszályok.

lenkori törvény szövege a Magyar
Közlönyből.
Vesse össze a vármegyerendszert a
frank közigazgatással.
Értékelje az Intelmek idegenekre
vonatkozó megállapításait; sorolja
fel a magyarsággal együtt élő népeket, népcsoportokat; értelmezze
azok magyarságra gyakorolt szellemi-kulturális hatását.
Értelmezze az Aranybulla társadalmi-politikai hátterét. Értse az egyéni
és kollektív jog fogalmát. Értékelje
az Aranybullát mint a társadalmi
érdekérvényesítés dokumentumát.
Tételmondat meghatározása, szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása
adott szempont szerint. (Pl. Rogerius muhi csataleírásának átfogalmazása mongol szemszögből.)
Feltevések megfogalmazása igaz
történetek szereplői cselekedeteinek
mozgatóiról és/vagy eljátszása különböző nézőpontból. (Pl. IV. Béla
tatárjárás előtti és utáni politikája.)
Önálló vélemény megfogalmazása
szereplőkről, jelenségekről. (Pl.
Szent László törvényalkotó tevékenysége.)
Kommunikáció:
Szógyűjtés a finnugor nyelvrokonság bizonyítására.
A magyar nyelv jövevényszavainak
összevetése a vándorlások hatásával
az anyagi-szellemi kultúrára.
Különböző információforrások alapján következtetések megfogalmazása. (Pl. az egyházszervezés jellemzőinek bemutatása ábra és a térkép
alapján.)
Saját vélemény megfogalmazása,
tárgyilagos érvelés és mások véleményének figyelembe vétele. (Pl. II.
András birtokpolitikája.)
Események, történetek elbeszélése
élőszóban, illetve emlékezetből. (Pl.
egy kalandozó hadjárat felidézése.)
Tájékozódás időben és térben:
Mutassa meg a térképen a magyarok
vándorlásának főbb állomáshelyeit.
249

Szent Korona, a honfoglalás kora, a román és
gótika jelentős alkotásai.
Matematika:
Tájékozódás a valóságos
viszonyokról térkép és
egyéb vázlatok alapján
(arányérzék fejlesztése).
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Kulcsfogalmak / adatok

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Soroljon fel mai finnugor népeket és
helyezze el őket a térképen. Mutassa
meg a kalandozások útvonalát a
térképen.
Események, jelenségek, tárgyak,
személyek időrendbe állítása. (Pl. az
Árpád-házi uralkodók sorba rendezése.)
Távolságok becslése és számítása
történelmi térképeken. Egyszerű
alaprajzok készítése. (Pl. egy Árpád-kori falu alaprajza.)
Néhány kiemelt esemény, jelenség
topográfiai helyének megmutatása a
térképen, vagy elhelyezése a vaktérképen.
Fogalmak: Finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás,
nomadizmus, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, kettős fejedelemség, táltos, honfoglalás, kalandozások,
szeniorátus, vármegye, államszervezet, Szent Korona, legenda,
tized, ispán, nádor, székely, várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok, kunok, tatár.
Személyek: Álmos, Árpád, Géza fejedelem, I. István király,
Koppány, Imre herceg, Szent Gellért püspök, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, Julianus barát,
IV, Béla.
Topográfia: Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó,
Kárpát-medence, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Erdély, Dunántúl, Fehérvár, Pozsony, Horvátország,
Erdély, Dalmácia, Szerémség, Buda, Muhi.
Kronológia: 895, 896, 955, 973, 997-1000, 1000, 1000-1038,
1077-1095, 1095-1116, 1205-1235, 1222, 1235-1270, 12411242, 1301.

Az Anjouk, Luxemburgiak és Hunyadiak kora
(Magyarország a XIV-XV. században)

Órakeret
62

A lovagi életmód és kultúra.
A középkori város. Európai városfejlődés; városjogok, céhek.
Az egységes jobbágyság kialakulása Európában; a jobbágy-földesúr viszony.
Az Oszmán (Török) Birodalom. A török veszély és Európa.
Művelődés és kultúra a középkorban.
Az Árpád-ház kihalása.
Az államszervezet, a gazdaság és a társadalom változásai az Árpád-korban.
A magyar művelődés és kultúra emlékei az Árpád-korban.
Az Aranybulla-mozgalom; az európai rendi fejlődés.
A korszak jelentős magyar uralkodóinak tevékenysége. Annak a ténynek a bemutatása, hogy Magyarország a közép-kelet-európai régió jelentős államává
vált ebben a korban. Kapcsolatok a környező országokkal és a nyugat-európai
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fejlődéssel.
Milyen okokkal magyarázható, hogy a városiasodás szerényebb mértékű Magyarországon? Mennyiben befolyásolja ez a tény az anyagi és szellemi kultúra
fejlődését; a központosítás lehetőségeit valamint hogyan hat a mai településszerkezet kialakulására? Az árutermelés és pénzgazdálkodás, valamint a rendiség szerepének, kapcsolatrendszerének bemutatása. A középkori magyar gazdaságban hogyan jelennek meg a mai gazdaságban is szerepet játszó elemek,
összetevők?
Történelmi analógiák és párhuzamok felismerése az európai és magyar történelem között (pl. humanizmus, reneszánsz, rendiség, királyi udvar).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Településszerkezet a XIII-XIV.
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
századi Magyarországon (falvak, Sorolja fel az Árpád-ház után uralkommunikáció:
korai városok, városjogok).
kodó dinasztiákat; vázolja az Anjo- Janus Pannonius.
Károly Róbert gazdaságpolitiká- uk, Luxemburgiak európai kapcsoja, reformjai.
latait, rokonságát.
Nagy Lajos bel- és külpolitikája; Értékelje a visegrádi királytalálkozó Földrajz:
az 1351-es törvény.
jelentőségét; ismerje ennek jelenkori A Balkán természeti
Luxemburgi Zsigmond; az 1405- vonzatát.
földrajzi viszonyai,
ös törvény; forráselemzés.
Hasonlítsa össze az Árpád-házi
Magyarország természeA török veszély és az első össze- uralkodók és az Anjouk bevételeiti földrajza,
csapások.
nek szerkezetét.
településtípusok és szeA Hunyadiak felemelkedése;
Ismerje a magyar városfejlődés tör- repük.
Hunyadi János karrierje.
ténetét, legfontosabb állomásait.
Rendi fejlődés Magyarországon. Ismerje a XV. századi MagyarorMátyás a trónon: kül- és belpoli- szág legfontosabb településtípusait; Ének:
tika, központosítás, Mátyás ural- azok kiváltságait, helyzetét.
A reneszánsz zene.
kodói egyénisége.
Ismerje a Mátyás-kori külkereskedeA települések és a gazdaság álla- lem export-import összetételének
pota Magyarországon (népesség, legfontosabb tételeit.
Informatika:
falu, mezőváros, szabad királyi
Könyv- és könyvtártörváros; városfejlődés: privilégiuKritikai gondolkodás:
ténet.
mok, kézművesek, céhek).
V. István szabadságlevele a győri
Külkereskedelem: az exporthospesek számára – forráselemzés,
import összetétele,
összehasonlítás a nyugat-európai
harmincadvám, tőkehiány.
városfejlődéssel.
Mátyás-kori állami jövedelmek:
Bizonyítsa be, hogy az 1351-es törjobbágyok adói: füstpénz, rendvény a feudális társadalmi rend
kívüli hadiadó; a szabad királyi
egyik alapvető dokumentuma. Mavárosok adója; regálék.
gyarázza meg, hogy mit jelent az
Életképek a Mátyás-kori Buda
ősiség fogalma; milyen okok alapéletéből (a királyi udvar, a reneján érvényesült ez az elv a követkeszánsz kultúra, a könyvnyomtatás ző ötszáz évben.
kezdetei, Buda város jogszokásai, Hasonlítsa össze a középkori Buda
a budai vásár, ivóvíz és tisztálko- jogszolgáltatását a mai magyar jogdás, lakáskultúra, egészségügy)
szolgáltatáséval.
csoportmunka.
Mutassa be, hogy mit jelent a „túladóztatás” fogalma, és ez a jelenség
milyen veszélyekkel járhat a gazdasági fejlődésre nézve.
Kommunikáció:
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Értékelje a Mátyás-kori reneszánsz
kultúra megnyilvánulásait, alkotásait.
Készítsen riportot a budai udvar egy
napjáról.
Ismerjen Mátyásról szóló népmeséket.
Értékelje, hogy miért lett népmesék
hőse Mátyás királyból.
Lakóhelyem története a XIV-XV.
században; helytörténeti kutatási
feladat, esszéírás.

Kulcsfogalmak / adatok

Tájékozódás időben és térben:
Ismertesse Hunyadi János törökellenes harcait; térképen mutassa meg
ennek legfontosabb színhelyeit.
Értékelje Mátyás külpolitikai céljait;
mutassa meg a térképen Mátyás
„birodalmának” határait.
Évszámok: 1308-1342, 1342-1382, 1351, 1387-1437, 1396,
1456, 1458-1490.
Személyek: Csák Máté, Károly Róbert (I. Károly) I. (Nagy)
Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás
(I. Mátyás), V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál.
Topográfiai adatok: Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya,
Besztercebánya, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Bécs, Nándorfehérvár, Szilézia.
Fogalmak: Harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, aranyforint, bandérium, főnemes,
köznemes, nemes, báró, kilenced, ősiség, végvári rendszer,
végvár, kormányzó, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina.

A tananyag lényeges tartalmi elemeinek kiemelése, kulcsszavak és kulcsmondatok elkülönítése a tananyagban.
Tételmondatok megfogalmazása, szövegtömörítés, a szöveg átfogalmazása
különböző nézőpontok szerint.
Rövid tartalmi ismertető készítése a tanultak alapján.
A feldolgozott források egyedi és általános vonásainak értelmezése tanári
segítséggel.
Korabeli és jelenkori közigazgatási sajátosságok, törvénykezési elemek
A fejlesztés várt
eredményei a 9. évfo- összevetése megadott szempontok alapján.
Együtt élő népek, népcsoportok egymásra gyakorolt kulturális-szellemi
lyam végén
hatásának felismerése, értékelése.
A források összekapcsolása az adott korszak társadalmi-politikai hátterével.
Önálló vélemény megfogalmazása történelmi személyekről, eseményekről.
Események, történetek elbeszélése élőszóban.
Események, jelenségek időrendbe állítása a térkép segítségével.
Távolságok, becslése a térképen.
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2.3.2.1.4 10. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A nagy felfedezések kora

Órakeret
22

Az itáliai városok gazdagsága, a távolsági kereskedelemben betöltött szerepe.
A keresztes hadjáratok eseménytörténete és kulturális hatása.
A virágzó feudalizmus; a középkori városok; központosítás.
Előzetes tudás
A kasztíliai (spanyol) és portugál hajózás fejlődése.
Az Oszmán-Török Birodalom története.
Az oszmán-török hódítás.
Érzékeltetni, hogy a természeti csapások teremtette gazdasági visszaesés hogyan okozott sorozatos katasztrófákat a XIV. században. Hogyan hat ez a gazdaság teljesítőképességére; hogyan viseli meg lélektanilag a társadalmat; menynyi idő telik el, mire regenerálódik Európa.
Érzékeltetni, hogy a nagy felfedezésekkel a világ beláthatóvá és globálissá válik
Tantárgyi fej- az emberiség számára. A különböző kultúrák találkozása és egymásra gyakorolt
hatásuk.
lesztési célok
Számba venni, hogy Európa hogyan gazdálkodott a nagy földrajzi felfedezések
adta lehetőségekkel: hogyan ítéli meg az „Újvilág” Európát, az európai civilizációt.
Megmutatni, hogyan szakad ketté maga Európa is éppen a gyarmatosítási képesség mércéje szerint.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A XIV. századi válság összeteIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
vői: természeti csapások, éhínVázolja, hogy mit jelent az „arany- A Földről, a Naprendszerség, a százéves háború, Nagy
éhség” fogalma; ismerje a XIVről alkotott elképzelések
Pestisjárvány, parasztfelkelések. XV. századi jelentős aranylelőheTérképi ábrázolás, földlyeket.
rajzi fokhálózat
Az Oszmán Birodalom terjeszVázolja a portugál hajózás fejlődé- A kontinensek, óceánok
kedése; Európa és a török vesét, terveit és konkrét eredményeit
elhelyezkedése, távolságai
szély; a kelet-római birodalom
1420-1490 között.
(Bizánc) bukása 1453; IsztamKísérje végig a kelet-nyugat kapbul, mint az új birodalom közcsolatok alakulását 800-1492 köMűvészettörténet:
pontja.
zött; különös tekintettel az anyagi
Maszkkészítés
és szellemi kultúrát megtermékeA nagy felfedezések előzményei: nyítő jelenségekre.
„aranyéhség”; új kereskedelmi
Sorolja fel a legjelentősebb felfede- Művészetismeretútvonalak igénye; a portugál
zőket, konkvisztádorokat.
kommunikáció:
hajózás fejlődése; Tengerész
Prekolumbián művészetek
Henrik; expedíciók, sikerek.
Kritikai gondolkodás:
Mutassa be a XIV. századi katasztA prekolumbián Amerika népei, rófasorozatot. Találjon összefügMatematika:
civilizációja és kultúrái (csogést a természeti csapások, az éhín- Tájékozódás a valóságos
portmunka).
ség, a pestisjárvány, a társadalmi
viszonyokról térkép és
konfliktusok, háborúk, politikai
egyéb vázlatok alapján
A nagy földrajzi felfedezések és zűrzavar között.
(arányérzék fejlesztése).
következményeik; az európai és Értékelje, hogy az európaiak megEurópán kívüli kultúrák találko- jelenése miért okozott demográfiai
zása; a gyarmatosítás első hulösszeomlást Amerikában; ez mi253
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láma; spanyolok és portugálok.
Felfedezők és hódítók (csoportmunka).
A gyarmatosítás második hulláma; angol, holland, francia
gyarmatosítás; gazdasági és kereskedelmi részvénytársaságok a
XVII. századtól.
A világkereskedelem kialakulása; a kontinensek kapcsolatrendszere a XVI-XVIII. században; a
gyarmatosítók közötti verseny;
háborúk a gyarmatokon és Európában.
A gyarmatosított amerikai őslakosság és az európaiak viszonya;
kipusztulás, alávetettség és keveredés; teljes kirekesztettség
(karib-tengeri szigetek; spanyolportugál gyarmatok, illetve
észak-amerikai fehér telepes
társadalmak).

lyen következménnyel járt a gyarmatosítás szempontjából.
Értékelje, hogy a nagy felfedezések
után hogyan alakultak át az európai
táplálkozási szokások; hol, milyen
új növényi kultúrák terjedtek el.
Találjon összefüggést az Európába
került új növények és a XVIII. század demográfiai növekedése között.
Bizonyítsa be, hogy a világkereskedelem a XVI-XVIII. században
az európai gazdasági és politikai
fölényt táplálta.
Értékelje az újkori rabszolgatartást:
általános emberi, keresztény és
pusztán üzleti szempontok szerint.

Kommunikáció:
Gyűjtsön össze az internet segítségével olyan mai, mindennapi étel-,
zöldség- és gyümölcsneveket, melyeket részben vagy egészében a
nagy felfedezéseknek köszönhetően
fogyasztunk.
Értse a világkereskedelem fogalAz újkori rabszolgaság (erkölcsi- mát; sematikus ábrán jelölje a konetikai, vallási szempontok és az
tinensek közötti áruforgalom jelüzlet); segédanyag: korabeli for- lemző tételeit.
rások a rabszolgatartás ellen; az Ismerjen korabeli forrásokat, meEmberi Jogok Egyetemes Nyilyek szót emelnek a rabszolgatartás
latkozata a rabszolgatartásról;
ellen.
beszélgetés, illetve vita.
Elemezzen és hasonlítson össze a
felfedezések korában született forAmit a felfedezésekről tudunk... rásokat (Kolumbusz, Pigafetta lo(csoportos vetélkedő a „Nagy
vag, Cortez).
felfedezések kora” c. kötetből
/Új Képes Történelem sorozat/). Tájékozódás időben és térben:
Térképről mutassa be az oszmán
birodalom terjeszkedését; keresse
meg és sorolja fel a hódítás által
leginkább veszélyeztetett európai
országokat, területeket, figyelembe
véve a külkapcsolatokat, kereskedelmi érdekeltségeket is.
Mutassa be a gyarmatosítás hullámait; sorolja fel a térkép segítségével a XV-XVIII. században gyarmatosító európai hatalmakat gyarmataikkal, kereskedelmi támaszpontjaikkal együtt.
Ismerje az emberkereskedelemben
résztvevő európai hatalmakat; mu254
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Kulcsfogalmak/ adatok

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

tassa meg a térképen az emberkereskedelem nagy afrikai és európai
központjait.
Évszámok: 1492, 1517, 1588, 1618-1648, 1640-1649, 1689,
1701-1714.
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama.
Topográfiai adatok: Németalföld, Antwerpen, Amerika, portugál és spanyol gyarmatok.
Fogalmak: újkor, azték, inka, felfedező, konkvisztádor, gyarmat, gyarmatosítás, világkereskedelem, ültetvény.

A Jagelló kor; a három részre szakadt Magyarország, török világ Magyarországon

Órakeret
23

Európa politikai megosztottsága a XVI. század elején.
Az Oszmán-Török birodalom története. Az oszmán-török hódítás. A török terjeszkedés sikerei.
Előzetes tudás
A középkori magyar feudális társadalom csoportjai.
A Mátyás korabeli Magyarország gazdasága, társadalma és mindennapjai.
Összefüggést találni az előző egyetemes történeti korszak és a magyar történelem eseményei között; kivetítve az 1526-os vereség és a törökellenes harc európai jelentőségét és magyar vonzatait, lehetőségeit.
Tantárgyi fejÉrzékeltetni az európai eszmeáramlatok közvetlen hatását a magyar szellemi
lesztési célok
életre és politikai törekvésekre (reneszánsz és humanizmus, reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A királyi hatalom meggyengülése Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
II. Ulászló alatt.
Vázolja az 1490-1526 közötti időkommunikáció:
szak legfontosabb eseményeit.
Zrínyi Miklós: Szigeti
A Dózsa-féle parasztháború.
Legyen tisztában azzal, hogy a
veszedelem,
Werbőczy Hármaskönyve; forHármaskönyv a magyarországi jog- Gárdonyi Géza: Egri
ráselemzés.
szolgáltatás alapja 1848-ig.
csillagok,
A bárói és köznemesi párt harca
Vázolja, hogy 1526-ban a magyar
Balassi Bálint költészeII. Lajos idején.
királyság a törökellenes harcban
te.
miért nem számíthatott számottevő
A török veszély.
európai segítségre.
Az 1526-os Magyarország a kül- Ismerje a magyarországi török köz- Földrajz:
földi kortársak szemével; a moh- igazgatás egységeit; az államigazga- Magyarország terméácsi csata egykorú magyar és
tás legfontosabb tisztségeit.
szetföldrajza.
török források alapján forrásMutassa be, hogy kik voltak a janiNépesedési, gazdasági
elemzés; csoportmunka.
csárok és kik a szpáhik.
diagramok, táblázatok,
Az 1526-os vereség háttere; cso- Vázolja a magyarországi reformáció statisztikák elemzése.
portos vita.
elterjedését.
Igazolja, hogy a török földtulajdon
A kettős királyválasztás és köformája, illetve a tisztviselők állan- Ének:
vetkezményei.
dó áthelyezése a birodalom egyben
A reneszánsz hangszeres
tartásának és a szultán központosízene.
Az ország három részre szakadá- tott hatalmának fontos elemei.
sa.
Indokolja meg, hogy a földtulajdon
Életképek a három részre szakadt török rendje miért vetette vissza a
255
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Magyarországról: török világ; a
végvári rendszer kiépítése, várháborúk; élet a végeken, végvári
harcok; a reneszánsz udvari kultúra Magyarországon; a reformáció Magyarországon (csoportmunka).
A török hódoltság miatt áldozatul
esett táj.

gazdasági fejlődést a hódoltságban.
Indokolja, hogy a hódoltság területe
miért néptelenedett el, pusztult le
gazdaságilag a török uralom alatt.
Kritikai gondolkodás:
Ismerje a Hármaskönyv struktúráját;
a középkori magyar társadalomról
adott képét; fogalmazzon meg néhány alapvető különbséget a
Hármaskönyv és a modern alkotmányok között.
Statisztikai adatok (bevételek, haderő száma, katonai költségek, stb.)
alapján értékelje, hogy a középkori
magyar állam egyedül mennyire lett
volna képes útját állni a török hódításnak.
Indokolja, hogy a török hódítók
miért közömbösek a keresztény vallás körül folyó vitákban.
Indokolja meg, hogy a hódoltságban
a mezővárosok miért voltak kedvezőbb helyzetben, mint a falvak.
Vázolják, hogy a három részre szakadt Magyarország sajátos helyzete
milyen módon befolyásolta a mindennapi élet feltételeit. Csoportmunka keretében próbáljanak regionális, illetve társadalmi hovatartozás
alapján összehasonlításokat tenni a
Mátyás korabeli Magyarország és az
új ország-testek lakóinak élete között.
Kommunikáció:
Vitassák meg, hogy a középkori
magyar állam bukását mennyiben a
török katonai fölény, mennyiben a
külső segítség hiánya, illetve menynyiben az anarchikus belső állapotok okozták.
Vitassák meg, hogy az 1526-os tragédia megelőzhető lett volna vagy
nem.
Két csoportot alakítva folytassanak
„választási kampányt” Szapolyai
János „nemzeti”, illetve Habsburg
Ferdinánd királysága mellett.
Vitassák meg, hogy az 1526-os vereség után mennyiben volt esélye
annak, hogy az ország egysége
256
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fennmaradjon.
Értékelje az „Egri csillagok” c. regényt forráskritikai szempontból;
kutatási feladat vagy kiselőadástéma.
Vázolja, hogy a három részre szakadt ország és a török hódítás hogyan jelenik meg a reformáció, illetve az ellenreformáció propagandájában.

Kulcsfogalmak/ adatok

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Tájékozódás időben és térben:
Vázolja a török terjeszkedés irányát
1526-1541 között vaktérképen a
történelem atlasz segítségével.
Olvassa le a térképről a magyarországi török jelenlét legfontosabb
állomásait 1526-1699 között.
A történelem atlasz segítségével
mutassa be a magyarországi reformáció legjelentősebb központjait,
kulturális eredményeit.
Évszámok: 1514, 1526, 1541, 1552, 1566.
Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Szulejmán, Fráter György, Dobó István, Zrínyi Miklós.
Topográfiai adatok: Bécs, Mohács, Királyi Magyarország,
Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Szigetvár, Sárospatak,
Isztambul.
Fogalmak: Örökös jobbágyság, (török) hódoltság, szpáhi, janicsár, pasa, végvár, végvári harcok, Erdélyi Fejedelemség.

Reformáció, rendiség, abszolutizmus

Órakeret
28

A virágzó feudalizmus; a középkori városok; központosítás. Hűbériség. Aranybulla-mozgalom Magyarországon.
A középkor kereszténység Európában.
A rendi parlamentarizmus miért döntő fontosságú előzménye a modern parlamentarizmusnak.
Tantárgyi fejA reneszánsz és a humanizmus kultúrtörténeti jelentőségének bemutatása.
lesztési célok
Bemutatni az európai keresztény egység felbomlásának bemutatása, a ma is
létező keresztény hitfelekezetek sajátosságainak megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A rendi központosítás anyagi
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
háttere; a városok adói.
A rendiség és abszolutizmus szerke- kommunikáció:
A királyi hatalom és a városok
zet, kormányzati rendszere.
Shakespeare és Molière
együttműködése a földesúri hata- Sorolja fel a reformáció jelentős
művei.
lom ellenében; a városi polgárság képviselőit, alapvető válfajait; muAz angol és francia
mint hatalmi tényező.
tassa be a reformált vallások jelenszínház és dráma.
A nemesség gazdasági és társakori továbbélését, megjelenését.
Előzetes tudás
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dalmi differenciálódása: főnemesség, köznemesség.
Az egyházszervezet helye a társadalomban.
A kiváltságok különbözősége és
meghatározó szerepe a feudalizmusban.

Vegye számba a reformáció kulturális hatását (nemzeti nyelv, oktatás,
könyvnyomtatás).
Vázolja a reneszánsz, a humanizmus
és a reformáció kapcsolatát.
Értékelje az ellenreformációt.
Ismertesse a harmincéves háború
hatalmi és vallási hátterét, kimeneA kiváltságok szerinti érdekkép- telét.
viselet és együttműködés első
Legyen tisztában a francia
formái: a rendi parlamentarizmus nagyhatalmiság gazdaságiAngliában és Franciaországban; a társadalmi-politikai hátterével,
Magna Charta Libertatum 1215.
megnyilvánulásaival.
Mutasson be egy jellegzetes kora
A reformáció megindulása;
újkori vállalkozást.
Luther fellépése;
Az anglikán egyház;
Kritikai gondolkodás:
Kálvini reformáció.
Értékelje, hogy az AranybullaA jelentősebb reformált vallások; mozgalom az angol vagy a francia
Hitviták és vallásháborúk; szeku- rendi fejlődéssel mutat rokonságot.
larizáció.
Értékelje a polgárság szerepét a renAz információ közvetítésének új di fejlődésben Angliában, Franciaútjai: könyvnyomtatás; a nyomta- országban.
tott sajtó első formái.
Vesse össze, hogy miben különböAz ellenreformáció.
zik a rendi országgyűlés a mai maA harmincéves háború.
gyar parlamenttől (választójog,
személyes és kollektív képviselet,
Az abszolutizmus gazdasági hát- működési kör, mandátum, rendszetere, intézményei. Az udvari em- resség).
ber típusa.
Próbálja megfogalmazni, hogy miért
Az angol abszolutizmus; gazdaaz adó megszavazása a rendi orsági fejlődés és gyarmatosítás; a
szággyűlés első tárgyköre. Értékelje,
bekerítések; a kapitalizmus kezhogy ez a tárgy ma milyen szerepet
detei.
tölt be a parlament munkájában.
Nemesség és polgárság együttÉrtékelje az abszolutizmust általáélése Angliában.
nos erkölcsi-etikai, illetve racionális
szempontból.
A francia abszolutizmus; a NapÉrtékelje, hogy a céhes korlátok
király állama, udvara és háborúi. mennyiben gátolták a piaci mechaVersailles. Az etikett.
nizmusok érvényesülését.
Életképek a francia udvar életéÉrtékelje a dolgozó szemével: hol
ből. csoportmunka.
lehetett jobb dolgozni: céhes keretek
között vagy a manufaktúrában.
Kommunikáció:
Mutassa be az udvari ember viselkedésének általános szabályait.
Írjon riportot, melyben bemutatja a
Versailles-i életforma néhány alapvető jelenségét.
Tájékozódás időben és térben:
258

Művészettörténet
A barokk.
Ének:
A barokk zene.
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Kulcsfogalmak/ adatok

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Ábrázolja térképvázlaton a reformáció terjedését, központjait.
Idővonalon jelenítse meg a reformáció legfontosabb eseményeit.
Évszámok: 1517, 1588, 1618-1648, 1640-1649, 1689, 17011714.
Személyek: V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. Lajos.
Topográfiai adatok: Genf, Versailles, Párizs, London.
Fogalmak: Abszolutizmus, manufaktúra, bankár, hitel, reformáció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, ellenreformáció, katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, parlament,
merkantilizmus.

Habsburg ellenes függetlenségi mozgalmak Magyarországon ( Pro Libertate)

Órakeret
35

Az Oszmán Birodalom kialakulása és térnyerése.
A Habsburg Birodalom helyzete a XVI. századi Európában.
A reformáció és az ellenreformáció.
A kontinentális munkamegosztás kialakulása Európában.
Előzetes tudás
A mohácsi csata és az ország három részre szakadása.
Harcok és mindennapok, valamint kulturális és vallási tagoltság a három részre
szakadt Magyarországon.
Összefüggést találni a kortárs egyetemes történeti korszak és a magyar történelem eseményei között. Az európai eszmeáramlatok (reneszánsz és humanizmus,
reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk) közvetlen hatása a magyar szellemi életre és politikai törekvésekre.
Az Erdélyi fejedelemség kialakulásának és kiterjedésének, a fejedelemség népeinek, kiváltságainak, valamint vallásának megismerése.
A két nagyhatalom ütközőzónájában lévő, részekre szakadt ország helyzetének
Tantárgyi fejmegértése. A rendiség, a vallási megosztottság és a függetlenségi törekvések
lesztési célok
kapcsolatának felismerése. Az uralkodói önkény nyomán létrejövő nemzeti
összefogás mozgósító erejének és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás jelentőségének értékelése.
Annak belátása, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette
lehetővé.
A másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeinek
átlátása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az Erdélyi Fejedelemség: létreIsmeretszerzés, tanulás: A barokk
Művészetismeret–
jötte, kiterjedése; népei és vallákultúra és az oszmán – török építékommunikáció:
sai.
szet néhány jelentős magyarországi A reformáció kulturális
emlékének felsorolása szakkönyvek hatásai, a kuruc költéErdély szerepe a Habsburgalapján. Az internet kritikus felszet, Mikes Kelemen
ellenes rendi küzdelmekben
használása történelmi ismeretek
levelei.
(Bocskai, Bethlen, Rákócziak).
szerzésére, pl. az iszlám és a keresztény vallás kapcsolata.
Erdély aranykora Bethlen Gábor
Földrajz:
fejedelemsége idején; a harminc- Kritikai gondolkodás: Erdély szere- A történelmi és a föld259
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éves háború.
Zrínyi Miklós programja az ország egyesítésére.
A török kiűzése, az ország újraegyesítése.
Magyarország beillesztése a birodalomba és az ezzel járó konfliktusok; a Rákóczi szabadságharc előzményei (a különböző
társadalmi csoportok sérelmei).
A Rákóczi szabadságharc sikerei
és bukása.
A szatmári béke.

Kulcsfogalmak/ adatok

pének bemutatása a Habsburgellenes rendi küzdelmekben források alapján. Bethlen Gábor államigazgatási módszereinek, eszközeinek értékelése annak fényében,
hogy mennyiben minősíthetők "felvilágosultak". Annak bizonyítása,
hogy a Rákóczi szabadságharc átlépte a rendi-nemesi társadalmi korlátokat. A szatmári béke, mint
kompromisszum felismerése.

rajzi Erdély fogalom
közötti különbség.
Ének:
Kuruc katonadalok.

Kommunikáció: Erdély társadalmi,
politikai, vallási viszonyainak ismertetése. Források alapján annak
bemutatása, hogy Erdély önállóságának megőrzése
központi szerepet játszik a korszak
jelentős politikusainak gondolkozásában. (Bocskai, Pázmány)
Zrínyi Miklós pályafutásának, katonai, politikai, irodalmi működésének
bemutatása.
A Rákóczi-szabadságharc kirobbanását előidéző okok, tényezők logikus összefoglalása.
Tájékozódás időben és térben: Saját
településük hovatartozásának, sorsának végig kísérése 1541-1699
között; helytörténeti kutatási feladat.
Térkép alapján az Erdélyi Fejedelemség kiterjedésének megismerése.
Erdély népei, és azok elhelyezkedésének és vallásának azonosítása.
Zrínyi törökellenes harcainak útvonalának leolvasása. Az egyetemes és
a magyar történelem kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a Rákócziszabadságharc és a spanyol örökösödési háború eseményei között.)
Fogalmak: Hajdú, (török) hódoltság, szpáhi, janicsár, pasa,
végvár, Erdélyi Fejedelemség, bujdosók, kuruc, labanc, Buda
felszabadítása, rendi konföderáció, trónfosztás.
Személyek: Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter,
Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II.
Rákóczi Ferenc.
Topográfiai: Bécs, Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi
Fejedelemség, Gyulafehérvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, Pozsony, Isztambul.
Kronológia: 1591-1606, 1664, 1686, 1699, 1703-1711, 1707,
1711.
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Nagyobb történelmi korszakok áttekintő elemzése tanári segítséggel, megadott szempontok alapján.
A különböző kultúrák egymásra gyakorolt pozitív és negatív hatásainak
felismerése.
Összefüggések felfedezése a természeti csapások, járványok és a társadalmi konfliktusok, történelmi események között.
Sematikus ábra, folyamatábra készítése történelmi eseményekről.
Egykorú és különböző korban, azonos eseményről született források öszszevetése, elemzése tanári segítséggel.
A fejlesztés várt
Területi terjeszkedés, külkapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok nyomon
eredményei a 10. évkövetése a térképen.
folyam végén
Történelmi események elemzése statisztikai adatok alapján, következések
levonása tanári segítséggel.
Szépirodalmi művek és történelmi események összevetése forráskritikai
szempontból.
Korabeli és jelenkori intézmények működési mechanizmusának összevetése ábrák alapján.
Történelmi események megjelenítése idővonalon.
Az internet kritikus használata történelmi ismeretek szerzésére.
Helytörténeti kutatási feladat teljesítése.
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2.3.2.2 11-12. évfolyam alapképzés
2.3.2.2.1 11. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Abszolutizmus és forradalom

Órakeret
9

A reformáció folyamata és legjelentősebb irányzatai.
Az abszolutizmus, illetve a tőkés gazdaság kibontakozása a Tudor-kori Angliában.
Előzetes tudás
A francia abszolutizmus rendszere.
Közép- és Kelet-Európa helyzete a XVI-XVII. században.
Észak-Amerikai felfedezése és gyarmatosítása.
Az angol társadalom- és politikafejlődés felvázolása.
Az alkotmányos monarchia kialakulásának és működésének ismertetése.
A XVII-XVIII. századi természettudományos fejlődés alapvető sajátosságainak, és a felvilágosodás világképére gyakorolt hatásának megértése.
A hatalommegosztás formáinak és színtereinek felismerése.
Az alapvetőnek nevezett emberi jogok feltárása.
Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra kifejtett hatásának megismeTantárgyi fejrése, a felvilágosult abszolutista uralkodók céljainak és eszközeinek felismerélesztési célok
se.
Annak belátása, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését
eredményezte.
A felvilágosodás korának eszméi megjelenésének felfedése az USA alkotmányában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Stuart abszolutizmus AngliáIsmeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
ban.
A Jognyilatkozat elemzése alapján
kommunikáció:
A polgárháború és a köztársaság
az alkotmányos monarchia politikai A felvilágosodás és a
időszaka.
rendszerének ismertetése.
romantika, a francia EnA dicsőséges forradalom és alAz USA politikai rendszerét bemu- ciklopédia, Voltaire:
kotmányos monarchia rendszere. tató sematikus ábra alapján a deCandide.
A tudományos forradalom.
mokratikus politikai rendszer bemuA felvilágosodás és legjelentőtatása.
sebb gondolkodói.
Fizika, természettudoKormányzat és hatalmi ágak.
Kritikai gondolkodás:
mány:
John Locke és C.L.Montesquieu
Anglia, Skócia és Írország egyesíté- A földközéppontú és a
írásainak elemzése.
sének bemutatása egy angol, egy
napközéppontú világkép
(Filozófia: Descartes, Bacon,
skót és egy ír állampolgár szemével. jellemzői. A Föld, a
Locke. A felvilágosodás filozófu- Az angol alkotmányos monarchia és Naprendszer és a Kozsai,Voltaire, Diderot, Rousseau.) az USA elnöki rendszerének össze- mosz fejlődéséről alkohasonlítása, a hasonlóságok és kütott csillagászati elképA felvilágosult abszolutizmus.
lönbségek felsorolása.
zelések.
Észak-Amerika gyarmatosításáKepler törvényei, Newnak kezdetei.
Kommunikáció:
ton.
A tizenhárom amerikai angol
A tudományos forradalom találmágyarmat létrejötte.
nyainak bemutatása tabló, PowerPoAz amerikai függetlenségi hábo- intos előadás készítésével.
rú.
A felvilágosodás nagy alakjairól
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A Függetlenségi Nyilatkozat –
forráselemzés.
Az USA államszervezete.

tabló, PowerPointos előadás készítése.

Erkölcstan; etika:
Állampolgárság és nemzeti érzés.
A szabadság rendje: jogok és
kötelességek. Magánérdek és
közjó. Részvétel a közéletben. A
társadalmi igazságosság kérdése.

Tájékozódás térben és időben: Annak bemutatása, hogy a tudományos
fejlődés jelentős találmányai mely
országokban láttak napvilágot.
Nagy-Britannia kialakulása, létrejötte lépéseinek bemutatása térképen.
Az USA kialakulása, létrejötte lépéseinek bemutatása térképen.
Fogalmak: Alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok,
parlamenti rendszer, Enciklopédia, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus.
Személyek: Washington, Jefferson, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot.
Topográfia: Angol és francia gyarmatok Észak-Amerikában
Boston, Washington, Poroszország, Lengyelország.
Kronológia: 1740-1748, 1756-1763, 1776, 1783.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Magyarország a Habsburg Birodalomban

Órakeret
12

A felvilágosodás.
Abszolutizmus, felvilágosult abszolutizmus, a hatalmi ágak.
A három részre szakadt Magyarország.
Rendiség; a nemesi vármegye; a megyei önkormányzat.
Előzetes tudás
A reformáció és ellenreformáció Magyarországon.
A török kiűzése és Magyarország Habsburg uralom alá kerülése.
A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke.
Az ország török uralom alóli felszabadítása utáni új problémák bemutatása.
Annak felismerése, hogy a török kiűzése és a szatmári béke utáni békés időszak
fő feladata az ország újjáépítése volt, mely együtt járt más népek, nemzetiségek
befogadásával /betelepülésével /betelepítésével. Ez a gazdasági, kereskedelmi,
kulturális fejlődés egy olyan soknemzetiségű államot eredményezett, amely
Tantárgyi fejkésőbb nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált.
lesztési célok
Annak felismerése, hogy a munkaerőhiány hogyan befolyásolta a jobbágyok
helyzetét, sorsát.
A felvilágosult abszolutizmus jellemzőinek megismerése. Mária Terézia és a
magyar rendek sajátos kapcsolatának felismerése. II. József törekvéseinek árnyalt megítélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyarország újjászervezése a
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
Habsburg Birodalomban.
Saját települése történetének az álta- kommunikáció:
lános magyarországi viszonyokba
Nyelvújítás: Kazinczy
A hatalmi ágak működése.
való elhelyezése. Annak meghatáro- Ferenc.
zása, hogy saját településén váltoA magyar felvilágosodás
A visszafoglalt területek újranézott-e a lakosság száma, vallása,
irodalma: Bessenyei
pesítése; ennek formái. Magyaretnikai összetétele, gazdasági profil- György, Csokonai Vitéz
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ország új etnikai térképe, nemzetiségi viszonyai.
Mária Terézia és a felvilágosult
abszolutizmus.
A Habsburg birodalmi gazdaságpolitika; Magyarország helye a
munkamegosztásban; a kettős
vámhatár, mint konfliktusforrás.
A reformer II. József, a legvitatottabb Habsburg.
A nemzeti ébredés: a kultúra és
művelődés változásai.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

ja stb. ebben az időszakban.

Mihály.

Kritikai gondolkodás:
A nemzeti törekvések és a modernizáció ellentmondásos kapcsolatának
értelmezése a soknemzetiségű Magyarországon.

Földrajz:
Magyarország természeti adottságai.

Kommunikáció:
A felvilágosult abszolutizmus általános jellemzőinek felvázolása a
Habsburg uralkodók tevékenységében, ehhez képek ábrázolások gyűjtése.

Ének:
A barokk zene és a
klasszikus zene.
Művészettörténet:
Barokk stílusú kastélyok, templomok, Magyarországon.

Tájékozódás térben és időben:
Magyarország nemzetiségi térképének a XVIII. században végbement
módosulásainak vázolása.
A legfontosabb nemzetiségek felsorolása és elhelyezése a térképen.
Fogalmak: Helytartótanács, Pragmatica Sanctio, betelepítés,
bevándorlás, úrbérrendezés, kettős vámrendszer, Urbárium,
állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József.
Topográfia: Határőrvidék, Bánát.
Kronológia: 1723, 1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790.

A francia forradalom

Órakeret
13

Az alkotmányos monarchia Angliában.
A Függetlenségi Nyilatkozat és az Amerikai Egyesült Államok demokratikus
rendszere.
A francia rendi gyűlés működése.
A francia abszolutizmus jellemzői.
A felvilágosodás jelentős képviselői és eszméi.
A világkereskedelem, az eredeti tőkefelhalmozódás és a mezőgazdaság tőkés
átalakulása.
Az 1789-es rendi gyűlés összehívása okainak felismerése.
A feudális és a polgári-tőkés társadalmi-, gazdasági rend közötti különbség
feltárása.
A nemesi és az etnikai nemzetfogalom különbségeinek felismerése.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata és az 1791-es alkotmány értelmezése.
A francia forradalom főbb irányzatainak (pl. alkotmányos monarchisták,
girondiak, jakobinusok), valamint képviselőinek ismerete, társadalmi és politikai elképzeléseiknek összehasonlítása.
A forradalom jelentős eseményeinek és az alkotmányos monarchia időszakának
ismerete, jellemzése.
Napóleon katonai és politikai sikerei okainak feltárása.

264

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T ö r t é n el e m t a nt á r g y c s o po r t

Napóleon uralkodásának és bukásának árnyalt megítélése.
A Napóleon bukása utáni új európai határok és európai rend ismertetése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
XVI. Lajos uralkodása és a fran- Ismeretszerzés, tanulás:
Ének:
cia abszolutizmus válsága.
A francia rendi gyűlés működésének Marseillaise.
megreformálására született javaslaAz utolsó rendi gyűlés és a forra- tok feltárása források alapján.
dalom.
A felvilágosodás kori eszmék meg- Művészetismeret–
keresése a választási röplapokban
kommunikáció:
Az Emberi és Polgári Jogok Nyi- (pl. Mi a harmadik rend?).
A francia Enciklopélatkozata (forráselemzés).
dia,Voltaire: Candide.
Kritikai gondolkodás:
Az alkotmányos monarchia időXVI. Lajos tetteinek és a rá kiszabszaka, és bukása. A forradalom
ható büntetés mai jogrend szerinti
Művészettörténet:
radikalizálódása.
értelmezése.
A klasszicizmus és romantika stílusjegyei.
Kommunikáció:
Napóleon útja a hatalom megA francia forradalom kitöréséhez
szerzéséig.
vezető okok logikus felsorolása.
PowerPoint, tabló készítése a franA napóleoni háborúk időszaka, a
cia forradalom szereplőiről.
francia hegemónia fénykora, és
A francia forradalom korszakainak
összeomlása.
ábrázolása táblázatos formában.
A bécsi kongresszus.
Filozófia: A felvilágosodás filozófusai (Diderot, Voltaire, Rousseau).

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fej-

Tájékozódás térben és időben:
A forradalmi Franciaország és Napóleon nagy csatáinak beazonosítása
a térképen.
A forradalmi események helyszíneinek végigkísérése Párizs városának
térképén.
Fogalmak: Forradalom, emigráció, reakció, girondista, jakobinus, terror, nemzet.
Személyek: XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon.
Topográfia: Versailles, Vendée, Waterloo.
Kronológia: 1789. július 14.,1792, 1794, 1799, 1804-1815,
1815.

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kialakulása

Órakeret
18

A nagy földrajzi felfedezések, a gyarmatosítás és az eredeti tőkefelhalmozódás.
A mezőgazdaság tőkés átalakulása.
A világkereskedelem.
Az alkotmányos monarchia működése.
A felvilágosodás eszméi.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca.
A francia forradalom vívmányai.
Napóleon és a francia hegemónia kora.
Az ipari forradalom kialakulásához vezető általános okok feltárása.
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Az ipari forradalom az új energiaforrások hasznosításával, az új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával az egyes társadalmi
rétegekre és csoportokra, valamint a természeti-társadalmi környezetre gyakorolt hatásának árnyalt megítélése. Az ipari forradalom hatásainak felismerése:
népességnövekedés, urbanizáció és az ipari munkásság. Az ipari forradalom
negatív következményeinek (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek
növekedése) tudatosítása. Az ipari forradalom első és második szakasza közötti
hasonlóságok és különbségek feltárása.
A korszakban kialakult eszmék – liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőinek felismerése.
A munkás- és érdekképviselet formáinak, céljainak, eredményeinek megismerése.
A nemzetállamok megteremtéséből és a tőkés termelés növekedéséből következő nemzetek közötti versengés felismerése, mely az újkori gyarmatosítást
eredményezte és szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ipari forradalom első szakaIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
sza. Nagy-Britannia, „A világ
Az ipari forradalom találmányai
Kontinensek földrajza,
műhelye”.
működésének megismerése szakEurópa országai, Balkán,
A Szent Szövetség Európája.
könyvek, internet alapján.
a városfejlődés szakaForradalmak 1848-49-ben EuróKépek és leírások alapján az új ipari szai, urbanizációs fopában, a „Népek tavasza”.
városok életviszonyainak, a munká- lyamatok és hatásaik.
Liberalizmus és nacionalizmus.
sok munka- és életkörülményeinek
Az olasz és a német egység meg- jellemzése.
valósulása.
Művészetismeret–
Oroszország az európai nagyhaKritikai gondolkodás:
kommunikáció:
talmak között.
Egy középkori városi polgár és egy Stendhal, Balzac, Victor
Az angol és a francia gyarmatosí- ipari munkás munka- és életviszoHugo, Puskin, Zola,
tás.
nyainak összehasonlítása.
Dosztojevszkij, VerAz ipari forradalom második
A tömegpárt és a klubpárt közötti
laine, Rimbaud, Baudeszakasza. Új eljárások és iparalapvető különbségek meghatározá- laire, Keats, Byron.
ágak.
sa.
lesztési célok

Az iparvárosok és a megváltozott
természeti-társadalmi környezet.

Kommunikáció:
Az ipari forradalom fontos találmányai működésének bemutatása internetes anyagok felhasználásával.
A századforduló legfontosabb tudományos felfedezéseinek bemutatása tabló vagy PowerPoint készítése által.

Művészettörténet:
Eklektika, szecesszió.

Tájékozódás térben és időben:
Az 1848-49-es forradalmak központjainak megmutatása a térképen.
A XIX. század nagyhatalmainak és
fővárosaiknak megmutatása a térképen, valamint annak ismertetése,
hogy mely földrészeken rendelkeztek gyarmatokkal.
Az orosz birodalom terjeszkedésé-

Fizika, természettudomány:
Hőerőgépek, a teljesítmény mértékegysége
(watt). Faraday.
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Ének:
Verdi, Puccini, Wagner,
Debussy.

Kémia:
Mengyelejev, Curie há-
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nek bemutatása Nagy Pétertől az I.
világháborúig.

zaspár.
Biológia, természettudomány:
Pasteur, Darwin: evolúcióelmélet. védőoltások
(az immunológia tudományának kezdetei).

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Testkultúra:
Az újkori olimpiák.
Fogalmak: Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi
ágak, forradalom, polgárháború, nemzetállam, szabad verseny,
monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
Internacionálé, anarchisták, anarchizmus, szocializmus, szociáldemokrácia, bolsevik, centrum, periféria, részvénytársaság,
monopólium, civil társadalom, középosztály, keresztényszocializmus, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant.
Személyek: Metternich, Napóleon, Watt, Stephenson, Marx,
III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Bismarck, Garibaldi, Viktória
királynő, Edison, Lenin.
Topográfia: Krím-félsziget, Piemont, Németország, Német
Császárság, Olaszország Szuezi-csatorna, Panama-csatorna,
Elzász-Lotaringia.
Kronológia: 1853-1856, 1861, 1866, 1870, 1871, 1882, 1907.

A reformkor Magyarországon

Órakeret
28

Abszolutizmus, rendiség, alkotmányos monarchia.
A felvilágosodás és a francia forradalom.
Napóleon kora és a Szent Szövetség rendszere.
Az 1848-as forradalmak Európában.
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus) jellemzői.
Az ipari forradalom és jelentősebb találmányai.
Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban.
A reformkorban a nemzeti és a liberális eszme megjelenésének és összekapcsolódásának, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás igényének felismerése. Annak érzékeltetése, hogy a széleskörű társadalmi együttműködés és
reformszándék az élet minden területén sajátos pezsgést, élénkséget teremtett.
Az „érdekegyesítés” társadalomtörténeti jelentőségének kiemelése. A reformkor nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. A magyar társadalmat és gazdaságot célzó, reformkori modernizációs szándékok
értékelése, melyek elvezettek a polgári Magyarország megteremtéséhez.
1848-49 nemzetközi hátterének erősítő és korlátokat szabó hatásainak megmu267
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tatása. A forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti egység és öszszefogás jelentőségének felismerése, amely számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel járt.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar felvilágosodás és fő
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeretképviselői. A nemzeti kultúra
Nyelvújítás kori szavak gyűjtése a
kommunikáció:
kialakulása.
könyvtárban.
A felvilágosodás és a
A nyelvújítás szerepének felismeré- reformkor irodalma.
Gazdasági válság a napóleoni
se a modern magyar köznyelv meg- Nemzeti dráma, nemzeti
háborúk után. Igény a magyaror- teremtésében.
színjátszás kezdetei.
szági polgárosodás előmozdításá- A Stádium pontjai alapján a reformra.
kor legfontosabb problémáinak bemutatása.
Művészettörténet:
A magyar reformkor és legjelenKlasszicizmus és romantősebb képviselői. (Széchenyi,
Kritikai gondolkodás:
tika.
Kossuth, Kölcsey, Wesselényi).
Annak bizonyítása, hogy az áprilisi
törvények felszámolták a feudalizAz európai forradalmak.
must és egy polgári Magyarországot Ének:
hoztak létre.
Himnusz, Szózat, Erkel
A magyar forradalom céljai és
A reformkori vívmányok értékelése Ferenc: Hunyadi László
eredményei. Az áprilisi törvéegy magyar és egy Magyarországon – a nemzeti opera szülenyek (forráselemzés).
élő nemzetiségi állampolgár szemé- tése, Liszt Ferenc.
vel.
A szabadságharc eseményei és
kiemelkedő személyiségei.
Kommunikáció:
Földrajz:
Széchenyi és Kossuth reformprogMagyarország természeA szabadságharc bukása, megtor- ramjában az azonos és különböző
ti adottságai, folyamszalás.
vonások bemutatása.
bályozás.
Kossuth és Széchenyi vitájának
dramatikus előadása.
A forradalom és szabadságharc fontos eseményeit bemutató korabeli
karikatúrák, rajzok alapján az események ismertetése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tájékozódás térben és időben:
A legfontosabb nemzetiségek felsorolása és elhelyezése a térképen.
A szabadságharc legfontosabb eseményeinek ismertetése térkép segítségével.
Fogalmak: Országgyűlés, reform, polgári átalakulás, polgárosodás, Akadémia, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, érdekegyesítés, örökváltság, védővám,
zsellér, nyilvánosság, államnyelv, cenzúra, márciusi ifjak, 12
pont, nemzetőrség, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség, kormánybiztos, (állami) függetlenség, trónfosztás, nemzetiségi törvény.
Személyek: Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Liszt Ferenc, Wesselényi Miklós,
gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös
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József, gróf Batthyány Lajos, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey
Artúr, Klapka György, Bem József, Damjanich Miklós,
Jellasič, Windischgraetz, Haynau.
Topográfia: Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna,
Debrecen, Isaszeg, Segesvár, Világos, Komárom, Arad.
Kronológia: 1795, 1825, 1830-1848, 1830, 1832-36, 1848.
március 15., 1848. április 11., 1848. szeptember 29., 1849. április 6., 1849. április 14., 1849. május 21., 1849. augusztus 13.,
1849. október 6.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

A modern Magyarország születése
1850-1914

Órakeret
28

Ausztria pozíciója Európában.
Nemzetállamok kialakulása és a katonai –politikai szövetségi rendszerek létrejötte.
A balkáni konfliktusok okai.
A nacionalizmus, liberalizmus, konzervatív izmus és szocializmus eszméi.
Előzetes tudás
Az alkotmányos monarchia működése.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei, szereplői és jelentősége.
A szabadságharc bukása és a megtorlások.
Annak felismerése, hogy a szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt a
forradalom összes vívmányának megsemmisítésével, de a politikai bizonytalanság gátolta a fejlődés kibontakozását.
Az ellenállás módozatainak felismerése, a passzív ellenállás mibenléte. A paszszív ellenállás és a jobbágyfelszabadítás elhúzódó kárpótlása következtében a
magyar nemesség helyzete tarthatatlanná vált.
Tantárgyi fejA kiegyezés reális kompromisszumként való értékelése, amely megfelelt a kor
lesztési célok
erőviszonyainak. A politikai konszolidáció fontosságának megértése, mely
kedvező feltételeket teremtett a magyar gazdaság robbanásszerű fejlődéséhez és
a magyarság polgárosodásához.
A dualizmus-kori fejlődés mai napig érződő következményeinek megismerése.
Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések felvázolása.
A dualista államot szétfeszítő válságtényezők feltárása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A birodalom újjászervezése 1849 Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
után, és az önkényuralom.
A dualista állam szerkezetét bemukommunikáció:
tató ábra alapján a dualista rendszer Balladák: Arany János:
A kiegyezés előzményei.
működésének bemutatása.
A walesi bárdok.
A korszak jelentős találmányait,
A kiegyezés tartalma és értékelé- feltalálóit bemutató képek alapján
se.
jelentőségük bemutatása.
Ének:
Liszt Ferenc életműve.
A nemzetiségi és népoktatási
Kritikai gondolkodás:
Az operett.
törvény.
A millenniumi ünnepségekre készült
alkotások, képek, kiadványok, renA dualizmus megszilárdulása,
dezvények elemzése. Mindezeknek Művészettörténet:
Tisza Kálmán miniszterelnökséegy magyar, illetve egy nemzetiségi Klasszicizmus, romantige.
állampolgár szemszögéből való érka, szecesszió és eklek269
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A dualizmus kori magyar gazdaság átalakulása.
A dualizmus kori Magyarország
társadalma.
Nemzetiségek helyzete és a zsidóság emancipációs folyamata.
Népesség és egészségügy. Budapest világvárossá nő. Polgári jómód és városi modernizáció.
A munkásság és a föld népe.
A dualizmus válsága.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

tékelése.
Annak kifejtése, hogy egy modern
polgári államban miért szükséges,
hogy mindenki legalább alapfokú
oktatásban részesüljön.
Kommunikáció:
A kiegyezés, mint kompromisszum
értékelése.
A millenniumi ünnepségekre készült
alkotások, épületek, intézmények
bemutatása tabló, vagy PowerPoint
formájában.
Kiselőadás készítése Budapest fejlődéséről.
A korszak jelentős találmányainak
és feltalálóiknak bemutatása.

tika jellemzői.
Földrajz:
Magyarország közlekedési struktúrája. Természeti adottságai, folyamszabályozás.
árvizek kiváltó okai.
Fizika:
A dualizmus kori magyar találmányok, torziós inga, transzformátor,
villamos mozdony, karburátor.

Tájékozódás térben és időben:
A legfontosabb nemzetiségek felso- Kémia:
rolása és elhelyezése a térképen.
A gyufa.
A kiegyezés külpolitikai előzményeinek felvázolása.
Testkultúra:
Magyar olimpiai részvétel. Hajós Alfréd, magyar sikersportágak (pl.
úszás, vívás).
Fogalmak: Passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, horvát
kiegyezés, dualizmus, dualista monarchia, Osztrák-Magyar
Monarchia, közös ügyek, polgárosodás, tőkés fejlődés, dzsentri,
úri középosztály, nagypolgárság, kispolgárság, népoktatás, kivándorlás, nemzetiségi viszonyok, asszimiláció, állami anyakönyvezés, millennium.
Személyek: Ferenc József, Haynau, Deák Ferenc, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Baross Gábor,
Tisza István, Jászi Oszkár, Ady Endre, Csonka János, Eötvös
Loránd, Jedlik Ányos.
Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Pest, Buda, Óbuda,
Budapest, Bosznia-Hercegovina.
Kronológia: 1849. október 6., 1867, 1867-1916, 1868, 18751890, 1896, 1908, 1914.

A XVIII-XIX. század kisebb korszakainak megnevezése, felismerése, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, öszszefüggéseinek ismerete.
A fejlesztés várt
eredményei a 11. év- Európa társadalmának és gazdaságának a XIX. században végbement átalakulásával párhuzamosan megjelenő új eszmeáramlatok, politikai mozfolyam végén
galmak, pártok ismerete.
A nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának szak-
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szerű használata.
A történelmet formáló alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések
felismerése.
Egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, árnyalt megítélése.
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb szakkifejezések
rendszeres és szakszerű alkalmazása révén többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás kialakítása.
A különböző korokat ábrázoló történelmi térképek összehasonlítása során
a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság
stb.) hátterének feltárására.
Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása a narráció módja alapján.
A térben és időben eltérő történelmi események közötti összefüggések
felismerése.
Mások érvelésének értelmezése, összefoglalása és értékelése.
A történelmi időben történő sokoldalú tájékozódás.
Prezentációk, kiselőadások, beszámolók elkészítése.
Önálló jegyzetelése képessége.
Az internet kritikus és tudatos használata történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében.

2.3.2.2.2 12. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Az első világháború

Órakeret
18

Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása és terjeszkedése.
A XIX. század nagy eszméinek hatásai.
Az európai nemzetállamok létrejötte.
Az ipari forradalom második szakasza, a tudomány és technika fejlődésének új
hulláma.
A keleti kérdés, illetve az Oszmán-Török Birodalom és a Balkán helyzete.
Magyarország fejlődése a dualizmus korában.
A Monarchia együtt élő népei, nemzetiségei helyzete.
A dualista monarchia válságának jelei.
Az egyes nemzetállamok gazdaságának, valamint a tőkés termelés állandó bővítési kényszerének megismerése, és annak belátása, hogy mindez magában
hordozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amelyek többek között a
gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezték.
A gazdasági pozíciók átrendeződése a nemzetállamok közötti háborús összeütközéshez vezetett, mely minden eddiginél magasabb technikai színvonalon
történt.
Az ipari forradalom és a technikai fejlődés hatásainak felismerése, melyek senki által előre nem sejtett módon „tökéletesítették” a háborút.
A régi fejlődési kereteket szétfeszítő azon törekvések megismerése, amelyek
szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely
beletorkollott az első világháborúba.
Az új technikai, harcászati eszközök és módszerek szerepének felismerése az
elhúzódó harcokban, az óriási ember- és anyagi veszteségekben.
Az oroszországi események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterének, és a
271
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XX. századi történelem további alakulására gyakorolt hatásainak ismerete.
Az első világháborút lezáró békerendszer keltette ellentmondások árnyalt megközelítése, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának kül- és belpolitikai okainak belátása.
A trianoni békediktátum okozta veszteségek máig tartó hatásainak megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Angol-francia-holland gyarmato- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
sítás, gyarmatbirodalmak (1815- Helytörténeti kutatási feladat: az
kommunikáció:
1870).
első világháború emlékeinek, emMóricz Zsigmond: BarPolgárháború az Amerikai Egye- lékműveinek felkeresése a saját labárok, Ady Endre, Basült Államokban.
kóhelyen.
bits Mihály háborús verBirodalmak versenye a világ újHáborús veszteségek megismerése
sei.
rafelosztásáért, élet a gyarmatostatisztikai táblázatokból, diagrakon.
mokból.
Nagyhatalmi konfliktusok és a
Földrajz:
szövetségi rendszerek kialakuláKritikai gondolkodás:
Európa és a Kárpátsa. Az antant és a központi haHáborús röplapok, plakátok, karika- medence domborzata és
talmak.
túrák vizsgálata a történelmi hiteles- vízrajza.
Az I. világháború kirobbanásának ség szempontjából.
körülményei. Haditervek és azok Az USA részvételének árnyalt értékudarcai.
kelése a világháborúban.
Kémia:
A Versailles-i béke értékelése: egy
Hadászatban hasznosítFontosabb események, frontok,
francia, egy német és egy lengyel
ható vegyi anyagok.
az újfajta hadviselés.
állampolgár szemével.
Magyarország az első világháborúban.
Az oroszországi forradalmak.
A szovjet kormány békedekrétuma (forráselemzés).

Kommunikáció:
A szövetségi rendszerek tagjai háborús céljainak bemutatása.
A békerendszer értékelése különböző nemzetiségek szemével.

Az USA belépése a háborúba.
A központi hatalmak összeomlása.

Tájékozódás térben és időben:
Térképről annak leolvasása, hogy
1914-ben a különböző európai hatalmak hol rendelkeztek gyarmatokA Párizs-környéki békék területi, kal.
etnikai, gazdasági vonatkozásai
Az első világháború legfontosabb
(forráselemzés).
frontjainak, hadszíntereinek bemutatása térkép segítségével.
Magyarországon a háborús vere- A Párizs-környéki békék jelentőség következményei: Az Osztrák- sebb területi rendelkezéseinek isMagyar Monarchia felbomlása.
mertetése.
Az őszirózsás forradalom és a
népköztársaság (forráselemzés).
A Tanácsköztársaság intézkedései, honvédő háborúja. A vörös
terror és a bukás.
Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén. Fehér terror.
A trianoni békediktátum, illetve
gazdasági, társadalmi és etnikai
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Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A filmhíradók, tömegkommunikáció, médiumok hatása a mindennapi életre.
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következményei.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Fogalmak: Polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, központi
hatalmak, hátország, forradalom, bolsevik, szovjet, polgárháború, kommunizmus, békerendszer, kisantant, kisebbségvédelem.
Személyek: Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin,
Trockij, Clemenceau, Wilson.
Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Doberdó,
Piave, Versailles, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok.
Kronológia: 1873, 1882, 1904, 1907, 1914. július 2., 1914-18,
1917, 1918. november 3., 1919, 1919-1920, 1918. október 31.,
1919. március 21., 1919. augusztus 1., 1920. június 4.

Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák
(A két világháború közötti időszak)

Órakeret
24

Az első világháború eseménytörténete.
Az USA részvétele az első világháborúban és a wilsoni-pontok.
A párizs-környéki békerendszer.
Német-francia szembenállás.
Előzetes tudás
Forradalmak Oroszországban.
Kommunista veszély: világforradalom, proletárdiktatúra.
A nemzetiségi kérdés Magyarországon.
A Monarchia felbomlása és a trianoni békediktátum tartalma.
Annak felismerése, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az
USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte.
Európa újjáépítésének, az amerikai tőke beáramlásának és a gazdasági válság
destabilizáló hatásának megismerése.
A totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető különbségek megvilágítása.
Magyarországon a polgári demokratikus rendszer sikertelenségének külső és
Tantárgyi fejbelső okainak felvázolása.
lesztési célok
A trianoni veszteségek társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak
és hosszú távú következményeinek tudatosítása. A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése.
Annak belátása, hogy e nemzeti trauma akadályozta a két világháború közötti
Magyarország modernizálását, demokratikus reformját.
A gazdasági világválság magyarországi hatásainak vázolása. A külpolitikai
alternatívák felismerése és annak átlátása, hogy hogyan vezetett a revíziós külpolitika az elkötelezett német szövetséghez.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemzetek Szövetsége. Az új viIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
lággazdaság.
A polgári demokratikus és a totalitá- Magyarország és Középrius rendszerek működésének öszEurópa természeti adottA harmadik Róma, fasiszta dikta- szehasonlítása a hatalommegosztás; ságai. Az új határok és a
túra Olaszországban.
a hatalmi ágak működése; az egyéni természeti környezet
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A weimari köztársaság.
Horthy Miklós hatalomra kerülése. A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első
miniszterelnöksége.
A Bethlen-korszak jellemzői,
eredményei és válsága.
Gazdasági növekedés, oktatás és
szociálpolitika.
A magyar külpolitika céljai és
lehetőségei a két világháború
között. A trianoni határokon túli
magyarság sorsa.
A világgazdasági válság.
A New Deal: Roosevelt reformprogramja. A jóléti állam és a
modern fogyasztói társadalom
gyökerei.
Kormányzati formák a két világháború között, parlamenti demokráciák és totalitárius rendszerek összehasonlítása.
Nemzetközi viszonyok a két világháború között. Anglia és Franciaország helyzete.
A sztálini Szovjetunió; tervgazdálkodás, erőltetett iparosítás; a
mezőgazdaság kollektivizálása; a
koncepciós perek.
A nemzetiszocializmus sikerei
Németországban: a náci ideológia; a totális állam, a Führer. Az
antiszemitizmus gyökerei.
A világválság magyarországi
hatása.
A revíziós külpolitika; olasznémet orientáció és jobbratolódás; a revízió első lépései.

és kollektív szabadságjogok; a
munkavállalói érdekvédelem tekintetében.
Helytörténeti kutatási feladat: életlehetőségek, életviszonyok a saját
lakóhelyen a két világháború között.
A náci és a sztálini modell különbségeinek és hasonlóságainak bemutatása (célok, értékrend, ellenségkép, eszközök, propaganda stb.).
Kritikai gondolkodás:
A világgazdasági válság és az
NSDAP népszerűségének növekedése közötti kapcsolatok felismerése.
Korabeli játékfilmek, filmhíradók,
történelmi interjúk vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából.
A "Mindenkihez" c. kiáltvány elemzése: mennyiben a magyar helyzet
és mennyiben a szovjet-orosz minta
befolyásolta?

összefüggései.
Matematika:
Az „agrárolló”értelmezése, grafikonelemzés.
Művészetismeret–
kommunikáció:
József Attila, Móricz
Zsigmond. Trianon a magyar költészetben. A
Nyugat mint folyóirat és
mint mozgalom. A népi
írók munkája. A határon
túli irodalom.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A tömegkommunikáció,
a filmhíradók és a médiumok hatása a mindennapi életre. A magyar
hangosfilm kezdetei.

Kommunikáció:
A szocialista gazdaságpolitika általános elveinek ismertetése.
A fegyveres párthadseregek (feketeingesek, SA-SS, NKVD) szerepének
bemutatása a totalitárius rendszerek Biológia:
fenntartásában.
Szent-Györgyi Albert
Önállóan gyűjtött képekből, családi munkássága.
fotókból összeállítás, tabló készítése
a Horthy-korszak mindennapjairól.
MűvészetismeretTájékozódás térben és időben:
kommunikáció:
Az agresszív német külpolitika léAz avantgárd és Kassák
pésinek bemutatása a térkép segítLajos.
ségével.
A Molotov-Ribbentrop paktumterületi vonatkozásainak bemutatása.
A trianoni béke területi hatásainak
bemutatása, az elcsatolt területek
beazonosítása a térképen.
Az utódállamokba került magyar
állampolgárok és magyar nemzetiségűek számának meghatározása az
atlasz adatai alapján.

Gazdaság és társadalom a Horthy-korszakban. Életképek a két
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világháború közötti Magyarországról.
A náci Németország terjeszkedése; az Anschluss és Csehszlovákia feldarabolása; a szovjetnémet megnemtámadási szerződés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: Jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság,
nagy gazdasági világválság, tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzeti szocializmus, Führerelv, fajelmélet, antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda, fasizmus,
korporatív állam, egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG,
őszirózsás forradalom, kommunisták, tanácsköztársaság, proletárdiktatúra, vörös- és fehérterror, ellenforradalom, kormányzó,
trianoni békeszerződés, határon túli magyarok, numerus clausus, antiszemitizmus, konszolidáció, társadalombiztosítás, irredentizmus, revízió.
Személyek: Stresemann, Mussolini, Hitler, Sztálin, Roosevelt,
Horthy Miklós, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Peyer Károly, Gömbös Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre.
Topográfia: Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Szudétavidék, Trianon, trianoni Magyarország, (Magyarország új határai), Kárpátalja, Felvidék, Bácska.
Kronológia: 1922, 1925, 1929, 1929-1933, 1933, 1936, 1938,
1939. szeptember 1., 1918 október 31., 1919. március 21.,
1919. augusztus 1., 1920. június 4., 1921-1931, 1927, 1938.
november 2., 1939. március 15.

A második világháború

Órakeret
21

A Párizs környéki békerendszer által létrehozott válságtényezők.
Az USA gazdasága.
Német-francia szembenállás.
Az olasz fasizmus és külpolitikai céljai.
A Szovjetunió létrejötte és külpolitikai céljai.
A gazdasági világválság. A náci Németország és külpolitikai céljai.
A trianoni békediktátum következményei, a revíziós külpolitika és a német
orientáció Magyarországon.
A szövetségesi rendszer, és a nagyhatalmi megállapodások és következményeik
megismerése. Annak érzékeltetése, hogy a modern technikai háttérrel és erővel
irracionális elméletek is valóságossá válhatnak.
A tudomány és a modern kor vívmányainak megismerése, melyeket a felek
felhasználtak a háború céljainak elérésére. A betegségeket, éhséget, természeti
csapásokat legyőző XX. századi ember egy sokkal szélsőségesebb kiszolgáltatottság foglyává válása.
A politikai antiszemitizmus megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása,
veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció elítélése, a. fajelmélet és szörnyű
következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés) elutasítása.
275

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T ö r t é n el e m t a nt á r g y c s o po r t

A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek
és a tömegpusztító hadászati eszközök használatának elítélése.
A háború során Magyarország kényszerpályára kerülésének és ennek az ország
sorsára gyakorolt hatásának árnyalt megítélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Lengyelország lerohanása és fel- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
osztása. A furcsa háború.
A magyar zsidóságot ért jogfosztás
kommunikáció:
A Szovjetunió terjeszkedése:
megismerése a zsidótörvények alap- Bulgakov, Thomas
Lengyelország, a Baltikum, a
ján.
Mann, Orwell, Szolzseszovjet-finn háború.
Helytörténeti kutatási feladat: lakó- nyicin.
Németország sikerei Nyugathelyem a II. világháború idején.
Európában és a francia kapituláMennyiben érintették a hadieseméció.
nyek a települést? Hányan estek el
Mozgóképkultúra és
Anglia egyedül; a légicsata.
a fronton a lakosok közül; voltak-e
médiaismeret:
A Szovjetunió elleni hadjárat és
civil áldozatai a háborúnak. Voltak- A fényképezés, film
az antifasiszta koalíció létrejötte. e áldozatai a zsidó, illetve a cigány
jelentősége.
Magyarország revíziós külpoliti- holocaustnak.
A göbbelsi propaganda
ka sikerei. A fegyveres semleges- Háborús bűnösök, kollaboránsok,
sikere. A média kifejező
ségének feladása, háborúba lépé- ellenállók és embermentők a máso- eszközei és ezek hatásse a tengelyhatalmak oldalán.
dik világháborúban - emberi magamechanizmusa.
A II. magyar hadsereg katasztró- tartástípusok, élethelyzetek megfifája a Don-kanyarban.
gyelése, következtetések levonása.
A Kállay-kormány kísérlete a
Földrajz:
háború befejezésére. Háborúelle- Kritikai gondolkodás:
Európai és közel-keleti
nes mozgalmak Magyarországon. Játékfilmek, filmhíradók, visszaemlé- jelentős nyersanyaglelőkezések történelmi hitelességének
helyek, mint katonai
A második világháború jellemvizsgálata.
célpontok.
zői. A náci birodalom új rendje
Összefüggés megtalálása a techniEurópában. A holokauszt.
kai-tudományos háttér, a bürokratiA roma vészkorszak.
kus közigazgatás és a tömeges deMűvészettörténet, művéA minta koncentrációs tábor.
portálások lebonyolítása között.
szetismeret–
(forráselemzés).
Kérdések megfogalmazása a korabeli kommunikáció:
források, visszaemlékezések megbíz- Az avantgárd: Picasso:
Fordulat a háború menetében.
hatóságára vonatkozóan.
Guernica.
Ütközetek Moszkvánál és Sztálingrádnál, ElAlameinnél és a
Kommunikáció:
Midway-szigeteknél.
Önállóan gyűjtött háborús képekből, Ének:
családi fotókból összeállítás, tabló
Az avantgárd zene, a
A szövetségesek együttműködése készítése.
dzsessz.
és győzelme. D-day; a szövetséFolyamatábra készítése a német
gesek partraszállása
terjeszkedésről.
Normandiában; a szovjet hadseAnnak felvázolása, hogy a revíziós
Testkultúra:
reg előnyomulása.
külpolitika hogyan vezetett a maOlimpiatörténet – a berTeherán, Jalta, Potsdam.
gyar világháborús részvételhez.
lini olimpia (1936).
Megszállási övezetek, zónák, új
határok, békekötések. A lengyel
kérdés. A kollektív bűnösség
elve: a német nemzetiségűek kitelepítése.
Magyarország német megszállá-

Tájékozódás térben és időben:
A történelmi tér változásainak, a
náci Németország és a Szovjetunió
1939–1941 közötti terjeszkedésének
leolvasása a térképekről.
A fontosabb események, jelentősebb
harci események kronológiai beso276
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sa, Horthy kiugrási kísérlete, a
nyilas rémuralom. A magyarországi holocaust és a magyarországi szovjet hadműveletek.

rolása és térképen történő azonosítása.

Márai Sándor: Napló 1943-44
(forráselemzés).
Felszabadulás és szovjet megszállás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: Totális háború, antifasiszta koalíció, hadigazdaság,
koncentrációs tábor, gettó, deportálás, népirtás, holokauszt,
partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, bécsi döntések,
területi revízió, hadigazdaság, „hintapolitika”, nyilasok, nyilas
mozgalom, zsidótörvények, gettó, deportálás, munkaszolgálat,
hadifogság, nyilas uralom.
Személyek: Roosevelt, Hitler, Sztálin, Churchill, Rommel,
Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway-szigetek, El
Alamein, Sztálingrád, Kurszk, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, ÉszakErdély, Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar.
Kronológia: 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6., 1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. szeptember 2.,
1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944. október 15., 1944. december 21., 1945. április.

Szuperhatalmak kora

Órakeret
29

A gyarmatbirodalmak kialakulása.
A sztálinista modell és kapitalista világ jellemzői.
A második világháború, és a szövetségesek háború alatti együttműködése.
A megszállási zónák, a párizsi békerendszer és az érdekszférák kialakulása a
háború után.
Az ENSZ megalakulása, szervezete. kelet-közép-európai kisállamok helyzete
és konfliktusaik.
Európa keleti felének tartósan szovjet érdekszférába kerülése.
A II. világháború után végbement nagyhatalmi átrendeződés felismerése. Az
USA és a SZU világpolitikai súlyának felismerése. Annak érzékelése, hogy a
két szuperhatalom elkülönülése hogyan teremtett végletesen megosztott világot.
A két világrendszer jellemzőinek bemutatása, céljaik és eszközeik összevetése.
Az új világháború veszélyét hordozó konfliktuszónák megismerése, a hidegháború regionális konfliktusaiból néhány alaposabb ismerete.
A volt gyarmatok önállóvá válásának felvázolása és a harmadik világ általános
problémáinak érzékeltetése.
Az európai integráció okainak, folyamatának és jelentőségének megértése.
A kétpólusú világrend megszűnéséhez vezető tényezők feltárása. A SZU bukásának és szétesésének okai.
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A bipoláris világrend megszűnése utáni új világrend gazdasági-, politikai súlypontjainak felismerése. A jelenkor kihívásainak megismerése.
Az egyenlőtlen fejlődés következtében a fejlett ipari társadalmakra háruló nagyobb felelősség felismerése.
A környezetért és az emberiség jövőjéért történő felelősségteljes közreműködés
attitűdjének kialakítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kétközpontú világrend kialakuMűvészetismeret–
lása és a hidegháború kezdete.
Ismeretszerzés, tanulás:
kommunikáció:
Integrációs törekvések a megosz- A kettévágott Berlinről készített
Orwell, Szolzsenyicin,
tott Európába nyugati és keleti
fotók, visszaemlékezések alapján
Hrabal.
felén.
összehasonlítani a két világrendA gyarmati felszabadító mozgal- szert.
mak a harmadik világban. India, Játékfilmek értékelése alapján annak Mozgóképkultúra és
Izrael, Kína.
bemutatása, hogy a vietnami háború médiaismeret:
A hidegháború általános jellemmennyire negatív módon hatott az
Dokumentumfilmek,
vonásai.
USA nemzetközi megítélésére, ilfilmhíradók elemzése,
Fegyverkezési verseny és űrkuta- letve, hogy az USA állampolgárai
Tömegkommunikációs
tás.
miért ellenezték a háborút, és hogy a eszközök.
Fegyveres konfliktusok, Izrael,
civil kezdeményezések mely típusai
Kórea, Vietnán.
jelentek meg a tiltakozó akciókban.
Sztálin halála; a hruscsovi nyitás.
Kémia:
Az európai integráció létrejötte,
Hidrogénbomba, nukleáalapelvei. Az Európai Unió inKritikai gondolkodás:
ris fegyverek.
tézményrendszere és működése.
A hadviselés azon eszközeinek felA kétpólusú világrend megszűné- ismerése, melyek alkalmazásai hásének okai. Németország egyesí- borús bűnöknek minősülnek.
Földrajz:
tése, a Szovjetunió, CsehszlováA faji megkülönböztetés fogalmáCsillagászat, űrkutatás.
kia és Jugoszlávia szétesése.
nak ismerete és példák keresése a
A jelen folyamatai, tudományos- mindennapi életben való megjelenétechnikai forradalom, a jóléti
sére. Annak megvitatása, hogy a
Testkultúra:
állam, a globális problémák, és a törvényes szabályozás és szankcioOlimpiatörténet (1980,
fenntarthatóság kérdése.
nálás automatikusan felszámolja-e a 1984).
rasszizmust, illetve diszkriminációt
Etika:
vagy nem.
Korunk kihívásai,
Példák gyűjtése a fegyverkezési
Művészettörténet:
A tudományos-technikai haladás verseny technikai újításainak a civil A posztmodern, a szocetikai kérdései,
életben való megjelenésére.
reál, a szocialista városA felelősség új dimenziói a gloépítészet.
balizáció korában,
Kommunikáció: Németország ketÖkoetika,
téosztása folyamatának bemutatása.
A közösség és a korrupció probAnnak bizonyítása, hogy a berlini
lémája.
fal szükségszerű velejárója volt a
Felelősség utódainkért,
két világrendszer elkülönülésének.
Bioetika.
A berlini fal létének és az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában
megfogalmazott elvek összevetése.
Az Észak- Dél effektus tartalmának
ismertetése, képekkel való illusztrálása.
Tájékozódás térben és időben:
278
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Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

A gyarmati felszabadító mozgalmak
nagy hullámainak bemutatása, és a
létrejövő független államok megnevezése.
Területi és határváltozások bemutatása, melyek 1990 után zajlottak le
Közép- és Kelet-Európában.
Térképről annak leolvasása, hogy
mely független államok léteznek a
volt Szovjetunió területén.
EU-t alkotó európai országok felsorolása.
Fogalmak: Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny,
atombomba, kommunista diktatúra, enyhülési politika, harmadik világ, régió, világgazdaság, globalizáció, globális világ,
integráció, szociális piacgazdaság, európai integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, urbanizáció, környezetkárosítás, környezeti katasztrófa, terrorizmus, koalíció, háborús
bűnös, népbíróság, jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás, pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás.
Személyek: Nehru, Gandhi, Mao-Ce-tung, Truman, Adenauer,
Hruscsov, Kennedy, Brandt, Walęsa, Reagan, Gorbacsov,
Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Nagy Imre,
Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: NSZK, NDK, Kuba, Korea, Afganisztán.
Kronológia: 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975,
1990, 1991, 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10.,
1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956.
október 23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23.,
1989-1990, 1990, 1991.

Magyarország a szovjet tömbben

Órakeret
32

Magyarország története a második világháborúban.
Kelet-közép-európai kisállamok helyzete és konfliktusaik.
A megszállási zónák kialakulása a háború után és a párizsi békerendszer és. A
sztálinista modell jellemzői.
Európa keleti felének, s vele Magyarországnak tartósan szovjet érdekszférába
kerülése.
A kelet-nyugati elhatárolódás következményeinek belátása Magyarországra
nézve.
A sztálinista modell magyarországi kiépülésének felvázolása. Magyarországon
a sztálinista modell bevezetésének politikai, gazdasági, társadalmi hatásainak
bemutatása.
Azon tényezők megismerése, melyek az 1956-os forradalom kitöréséhez vezettek. A diktatúra elleni felkelés szereplőinek, politikai csoportjainak és tevékenységüknek árnyalt értékelése. Az 1956-os forradalom által kikényszerített
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változások felvázolása.
A kádári rendszer által teremtett sajátos szocialista rendszer jellemzése, és Magyarország további történelmére illetve jelenére gyakorolt hatásainak átlátása.
Annak bemutatása, hogy a szocialista gazdaságpolitika miért vezetett eladósodáshoz; mennyiben határozta ez meg a rendszerváltás utáni Magyarország lehetőségeit.
A magyarországi békés rendszerváltás nemzetközi és hazai háttere, menetének
ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosítása. A mai Magyarország
politikai és társadalmi rendszerének, alapvető állampolgári jogainak és lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A háború utáni újjáépítés és a
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
koalíciós kormányzás időszaka
Kutatási feladat: saját lakóhelyen a
kommunikáció:
Magyarországon.
háború alatt és után volt-e etnikai
Illyés Gyula: Egy monA fordulat éve. Az ország
jellegű változás, kitelepítés?
dat a zsarnokságról.
szovjetizálása, a kommunista
Családtörténeti kutatómunka: az
diktatúra kiépítésének folyamata, 1945 utáni negyven év gazdaságijellemzői. Államosítás, pártállam társadalmi-politikai változásainak
Mozgóképkultúra és
és a terror.
bemutatása nagyszülők, rokonok
médiaismeret:
Nagy Imre miniszterelnöksége és életében.
Dokumentumfilmek,
reformprogramja, majd az irány- Az Ifjúság 16 pontja című dokufilmhíradók elemzése.
zat veresége.
mentum értelmezése alapján a RáTömegkommunikációs
Az 1956-os forradalom kirobbakosi-rendszer jellemzőinek bemuta- eszközök.
nása és az Ifjúság 16 pontjának
tása.
értelmezése. (forráselemzés).
A szabadságharc, a szovjet beKritikai gondolkodás:
Testkultúra:
avatkozás és megtorlás.
Az 1950-es évek tankönyveiből,
Olimpiatörténet. Magyar
A konszolidáció és a Kádárújságcikkeiből kiemelt részletek
részvétel és sikerek a
rendszer megszilárdulása.
vizsgálata történelmi hitelesség
korszak olimpiáin.
Életmód és mindennapok a hetszempontjából.
venes-nyolcvanas években.
A Rákosi-féle személyi kultusz kelA szomszédos országok és a halékeinek összehasonlítása a megisMűvészettörténet:
táron túli magyarság sorsa.
mert totalitárius rendszerek propaA szocreál, a szocialista
Eladósodás; gazdasági és társagandájával.
városépítészet.
dalmi válságtünetek.
1945-1990 között a magyar államA rendszerváltás körülményei;
polgárok jogainak összevetése az
demokratikus átalakulás és a piEgyetemes Emberi Jogok Nyilatkoacgazdaság kialakulása.
zatában megfogalmazott jogokkal.
Az Alaptörvény, és a mai magyar Történelmi interjúk vizsgálata a
politikai rendszer.
történelmi hitelesség szempontjából.
Magyarország demográfiai jellemzői. A hazánkban élő nemze- Kommunikáció:
tiségek és vallási kisebbségek
Fotók, képzőművészeti és irodalmi
helyzete. A cigányság története,
alkotásokból tabló készítése a Rákohelyzete és a romaintegráció fosi-rendszer személyi kultuszának
lyamata.
bemutatására.
Folyamatábra készítése az 1956-os
Magyarok a nagyvilágban. A
forradalom és szabadságharc esehatáron túli magyarok helyzete.
ményeiről.
Napjaink problémái. A globális
világ kihívásainak hatása Ma-

Tájékozódás térben és időben:
Az 1956-os forradalom eseményei280
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gyarországra.
Etika:
Egyén és közösség, Társadalmi
szolidaritás, Többség és kisebbség.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

nek, helyszíneinek azonosítása.
A szocialista iparosítás korszakában
épült, vagy akkor jelentős mértékben megnövekedett városok felsorolása.
Határon túli magyarok elhelyezkedésének és számának meghatározása.
Fogalmak: Vasfüggöny, koalíció, háborús bűnös, népbíróság,
jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás, pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás, vízum.
Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás,
Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: Sztálinváros, Leninváros.
Kronológia: 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10.,
1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956.
október 23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23.,
1989-1990, 1990, 1991.

A XX. század kisebb korszakainak felismerése, illetve egy-egy korszak
főbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, összefüggéseinek ismerete.
A történelmi személyiségek életpályájáról, tevékenységéről kialakított
saját értékítélet árnyalt megfogalmazása.
Az utókor, a történelmi emlékezet többféle módon és szempont szerinti
értékelésének ismerete egy-egy esemény vagy személyiség esetében.
Különböző ismeretforrások, történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és
etikai kézikönyvek, atlaszok, szaktudományi munkák segítségével történelmi oknyomozás elkészítése.
Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálata és megítélése a
történelmi hitelesség szempontjából.
Önálló vélemény megalkotása társadalmi-, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről.
Történelmi-társadalmi adatok és modellek elemezése, bizonyosság, a leheA fejlesztés várt
eredményei a 12. év- tőség és valószínűség szempontjából.
Értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása, társadalmifolyam végén
történelmi jelenségek értékelése az értékrendek alapján.
A demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségek
felismerése, elemzése.
A demokratikus berendezkedés előnyeinek és működési nehézségeinek
felismerése.
A társadalmi felelősségvállalás, és a szolidaritás fontosságának megértése.
A nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák alapvető működési mechanizmusainak megértése.
A munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerének ismerete.
Európa társadalmának és gazdaságának a XX. században végbement átalakulásával párhuzamosan megjelenő új politikai mozgalmak, pártok ismerete.
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A jelen korban a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyek (pl.
túlnépesedés, környezetszennyezés, munkanélküliség, élelmiszerválság,
tömeges migráció) ismerete.
A globalizáció előnyeinek és hátrányainak ismerete, árnyalt megítélése.
Az európai állampolgársággal járó előnyök megismerése.
Az alapvető emberi jogok, valamint állampolgári jogok és kötelezettségek
ismerete.
Magyarország politikai rendszerének ismerete.
Magyarország választási rendszerének ismerete.
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2.3.2.3 11-12. évfolyam tagozatos képzés
2.3.2.3.1 11. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Abszolutizmus és forradalom

Órakeret
24

Az angol gyarmatosítás kezdetei.
Eredeti tőkefelhalmozás megindulása.
Az abszolutizmus működése Angliában, illetve a tőkés gazdaság kibontakozása
a Tudor-korban.
Előzetes tudás
A reformáció folyamata, jelentősebb irányzatai, az anglikán vallás.
A francia abszolutizmus.
Közép- és Kelet-Európa helyzete a XVI-XVII. században.
Észak-Amerikai felfedezése és gyarmatosításának folyamata, gazdasági hatásai.
A polgárosodás megindulásának és a társadalomfejlődés alapvető lépéseinek
felvázolása Angliában.
Az alkotmányos monarchia gazdasági-, társadalmi hátterének és működésének
ismertetése.
A diktatórikus köztársaság és az alkotmányos monarchia politikai rendszerei
működésének bemutatása.
A XVII-XVIII. századi természettudományos fejlődés alapvető sajátosságainak, és a felvilágosodás világképére gyakorolt hatásának ismerete.
A világmindenség ésszel felfogható megértésének, a tudományos megismerés
elsőbbrendűségének, a folyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményének
ismertetése.
Tantárgyi fejA hatalommegosztás formáinak és színtereinek felismerése.
lesztési célok
Az alapvetőnek nevezett emberi jogok feltárása, amelyek mind a mai napig a
nyugati demokráciák jogrendjének alapját jelentik.
Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra kifejtett hatásának megismerése.
A felvilágosult abszolutista uralkodók céljainak és eszközeinek felismerése.
Annak belátása, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését
eredményezte.
A felvilágosodás eszméinek hatása az angol gyarmatok politikai küzdelmeire és
megvalósulásuk ismertetése az USA alkotmánya alapján.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Stuartok abszolutizmusa. A
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
nemesség és polgárság együttélé- Képek alapján annak bemutatása,
kommunikáció:
se Angliában.
hogy a természettudományos eredA felvilágosodás és a
Az angol polgárháború és Crom- mények hogyan változtatták meg
romantika, a francia Enwell diktatórikus köztársasága.
gondolkodást.
ciklopédia, Voltaire:
A dicsőséges forradalom és az
Források alapján a hatalmi ágak,
Candide.
alkotmányos monarchia kialaku- illetve a demokratikus és a diktatólása.
rikus politikai rendszer bemutatása
A Jogok törvénye – forráselemés összevetése.
Fizika:
zés.
A földközéppontú és a
A természettudományok fejlődé- Kritikai gondolkodás:
napközéppontú világkép
se a XVII-XVIII. században. A
Annak értékelése, hogy mennyiben
jellemzői. A Föld, a
kísérlet, mint a megismerés esz“modern” az ekkor kialakuló polgári Naprendszer és a Koz283
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köze.
A felvilágosodás ideológiája,
legfontosabb alkotói. Az új világszemlélet kialakulása (pl. racionalizmus), az újkori természettudományok (pl. mechanika, newtoni fizika) és társadalomtudományok (pl. társadalmi szerződés, államelmélet) kibontakozása.
A felvilágosult abszolutizmusok
Közép- és Kelet-Európában.
A 13 amerikai angol gyarmat
létrejötte, gazdasági és politikai
viszonyai.
Az amerikai függetlenségi háború
és a Függetlenségi Nyilatkozat.
Franciaország szerepe a háborúban.
Az USA alkotmánya és politikai
rendszere.
Filozófia: Descartes, Bacon,
Locke. A felvilágosodás filozófusai,Voltaire, Diderot, Rousseau.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

gazdaság és társadalom.
A rendi, az abszolút és az alkotmányos monarchia összehasonlítása
abból a szempontból, hogy a társadalom tagjai milyen arányban és
milyen mértékben képesek és jogosultak kontrollálni a kormányzatot.

mosz fejlődéséről alkotott csillagászati elképzelések.
Kepler törvényei, Newton.

Kommunikáció:
Folyamatábra készítése az angol
polgárháború és forradalom időszakáról.
Tájékozódás térben és időben:
Az ok-okozati viszony felállítása az
európai politikai, társadalmi, gazdasági, szellemi folyamatok és a felvilágosult abszolutizmusok kialakulása között.
Erkölcstan; etika:
Állampolgárság és nemzeti érzés. A
szabadság rendje: jogok és kötelességek. Magánérdek és közjó. Részvétel a közéletben. A társadalmi
igazságosság kérdése.
Fogalmak: Alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok,
parlamenti rendszer, Enciklopédia, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus.
Személyek: Washington, Jefferson, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot.
Topográfia: Angol és francia gyarmatok Észak-Amerikában
Boston, Washington, Poroszország, Lengyelország.
Kronológia: 1740-1748, 1756-1763, 1776, 1783.

Magyarország a Habsburg Birodalomban

Órakeret
34

A felvilágosodás kibontakozása Angliában, és kiteljesedése Franciaországban.
Abszolutizmus, felvilágosult abszolutizmus, a hatalmi ágak.
A három részre szakadt Magyarország.
Rendiség; a nemesi vármegye; a megyei önkormányzat.
A reformáció és ellenreformáció Magyarországon.
A török kiűzése és Magyarország Habsburg uralom alá kerülése.
A Spanyol örökösödési háború és az Északi háború jelentősége.
A Rákóczi-szabadságharc eseményei és a szatmári béke pontjai.
Az udvar és a rendek viszonya alakulásának bemutatása az ország török uralom
alóli felszabadítása idején.
A szatmári béke után kialakult kompromisszumos helyzet árnyalt értékelése.
A Pragmatica Sanctio hátterének és jelentőségének megértése, mely közel két284
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száz évre meghatározta Magyarország és Ausztria viszonyát.
Az újjáépítéssel együtt járó demográfiai folyamatok felvázolása. Annak belátása, hogy a népek, nemzetiségek befogadásával /betelepülésével /betelepítésével
egy olyan soknemzetiségű állam jött létre, amely később nemzetiségi ellentétek
és konfliktusok alapjául szolgált.
A nemzetiségi konfliktusok felismerése, nyitottság az azok feloldására törekvő
konstruktív, együttműködésre épülő megoldások iránt.
Mária Terézia és a magyar rendek sajátos kapcsolatának felismerése.
A kettős vámrendelet lényegének megértése, és annak belátása, hogy bár kedvezően érintette a mezőgazdaság helyzetét, de gátját jelentette a hazai ipari
termelés kibontakozásának.
II. József törekvéseinek árnyalt megítélése.
A reformok a magyar rendekből kiváltott reakciójának megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hatalmi ágak működése a
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
szatmári béke után; a „munkaSaját települése történetének az álta- kommunikáció:
megosztás” a nemesi önkorlános magyarországi viszonyokba
Nyelvújítás: Kazinczy
mányzat és a központi kormány- való elhelyezése. Annak meghatáro- Ferenc.
zat között.
zása, hogy változott-e a lakosság
A magyar felvilágosodás
száma, vallása, etnikai összetétele,
irodalma: Bessenyei
Magyarország újjászervezése;
gazdasági profilja stb. ebben az idő- György, Csokonai Vitéz
Erdély és a határőrvidékek külön szakban.
Mihály.
státusza.
Adatok alapján Magyarország etnikai arányaiban bekövetkezett váltoA visszafoglalt területek újranézások ismertetése.
Földrajz:
pesítése; ennek formái. MagyarMagyarország természeország új nemzetiségi viszonyai.
Kritikai gondolkodás:
ti adottságai.
A felvilágosult abszolutizmus áltaA Pragmatica Sanctio jelentősélános jellemzőinek felvázolása a
ge, mely hosszútávon meghatáHabsburg uralkodók tevékenységé- Ének:
rozta a Habsburg-magyar viben, ehhez képek ábrázolások gyűj- A barokk zene és a
szonyt.
tése.
klasszikus zene.
A kettős vámhatár rendelet hosszú
Mária Terézia; a felvilágosult
távú hatásainak bemutatása, előnyei
abszolutizmus uralkodóeszméés hátrányai melletti érvek felsoraInformatika:
nye.
koztatása.
Könyvtártípusok,
könyvtártörténet.
A Habsburg birodalmi gazdaság- Kommunikáció:
politika; Magyarország helye a
Magyarországi nemzetiségek, népmunkamegosztásban; a kettős
viseletek bemutatása tabló, Powervámhatár, mint konfliktusforrás.
Pointos előadás formájában.
A felvilágosult abszolutistauralódók
Az Urbárium (jelentősége) és a
időszakában létrejött magyar építéRatio Educationis.
szeti emlékek bemutatása.
II. József, a legvitatottabb HabsTájékozódás térben és időben:
burg. A birodalmi koncepció, és a Magyarország nemzetiségi térképén
legjelentősebb rendeletei.
a XVIII. században végbement módosulások vázolása, térképen való
A nemzeti ébredés: a kultúra és
ábrázolása. A legfontosabb nemzetiművelődés változásai.
ségek felsorolása és elhelyezése a
térképen.
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Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Fogalmak: Helytartótanács, Pragmatica Sanctio, betelepítés,
bevándorlás, úrbérrendezés, kettős vámrendszer, Urbárium,
állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József.
Topográfia: Határőrvidék, Bánát.
Kronológia: 1723, 1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790.

A francia forradalom

Órakeret
15

Az angol polgárháború és az angol alkotmányos monarchia kialakulása.
Az észak –amerikai gyarmatok harca a függetlenség kivívásáért, melynek részeként megszületik a Függetlenségi Nyilatkozat és az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszere.
Előzetes tudás
A francia rendi gyűlés és a francia abszolutizmus működése.
A tudományos világkép kialakulása nyomán megszülető felvilágosodás eszméi.
A gyarmatosítás következtében kialakuló világkereskedelem, az eredeti tőkefelhalmozódás és a mezőgazdaság tőkés átalakulása.
A francia abszolutizmus bukásához és az 1789-es rendi gyűlés összehívásához
vezető okok feltárása.
Annak felismerése, hogy milyen hatással voltak a felvilágosodás eszméi és az
USA demokratikus rendszerének létrejötte a francia közgondolkodásra a rendi
gyűlés összehívásakor.
A társadalmi és a gazdasági átalakulás egymást erősítő hatásának bemutatása.
A feudális és a polgári-tőkés társadalmi-, gazdasági rend közötti különbség
feltárása.
A nemesi és az etnikai nemzetfogalom különbségeinek felismerése.
A liberalizmus ideológiájának, legfontosabb jegyeinek felfedezése az Emberi
Tantárgyi fejés Polgári Jogok Nyilatkozatában.
lesztési célok
Annak értelmezése, hogy az 1791-es alkotmány mennyiben valósítja meg az
állampolgárok jogegyenlőségét.
A francia forradalom főbb irányzatai (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak,
jakobinusok), valamint képviselői társadalmi és politikai elképzeléseinek öszszehasonlítása.
A forradalom főbb korszakainak (alkotmányos monarchia, girondi köztársaság,
jakobinus diktatúra) megismerése és jellemzése.
Annak megértése, hogy az adott korszak hogyan tette lehetővé Napóleon hatalomra kerülését.
Napóleon uralkodásának, sikereinek majd bukásának árnyalt megítélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A francia abszolutizmus válsága
Ismeretszerzés, tanulás:
Ének:
XVI. Lajos uralkodása idején.
A nők szerepének vizsgálata a fran- Marseillaise.
cia forradalom eseményeiben képek
Az utolsó rendi gyűlés és a forra- és források alapján.
dalom.
A napóleoni hadviselés jellegzetes- Művészetismeret–
ségeinek bemutatása képek alapján. kommunikáció:
Az Emberi és Polgári Jogok NyiA francia Enciklopédia,
latkozata (forráselemzés).
Kritikai gondolkodás:
Voltaire: Candide.
A rendi, az abszolút és az alkotmáAz alkotmányos monarchia időnyos monarchia összehasonlítása
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szaka, és bukása.
A forradalom radikalizálódása a
girondista köztársaság, a jakobinus diktatúra és a terror eszköze.
A direktórium és a konzulátus
időszaka. Napóleon útja a hatalom megszerzéséig.
A napóleoni háborúk időszaka, a
francia hegemónia fénykora, és
összeomlása.
A bécsi kongresszus. Európa új
rendje.
Filozófia: A felvilágosodás filozófusai (Diderot, Voltaire, Rousseau).

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

abból a szempontból, hogy a társadalom tagjai milyen arányban és
milyen mértékben képesek és jogosultak kontrollálni a kormányzatot.

Művészettörténet:
Klasszicizmus és romantika stílusjegyei.

Kommunikáció:
A forradalom főbb eseményeinek,
fordulópontjainak ismertetése folyamatábrában.
XVI. Lajos perének dramatikus előadása, források felhasználásával.
Tájékozódás térben és időben:
A forradalom jelentős eseményeinek
és a forradalom nagy szakaszakainak párosítása.
A francia állam határai változásainak bemutatása a napóleoni háborúk
korában.
A bécsi kongresszus döntései szerinti új európai határok ismertetése.
Erkölcstan, etika: Magánérdek és
közjó. Állampolgárság: jogok és
kötelességek. A társadalmi igazságosság kérdése.
Fogalmak: Forradalom, emigráció, reakció, girondista, jakobinus, terror, nemzet.
Személyek: XVI. Lajos, Maria Antoinette, La Fayette, Danton,
Robespierre, Napóleon.
Topográfia: Versailles, Vendée, Waterloo.
Kronológia: 1789. július 14.,1792, 1794, 1799, 1804-1815,
1815.

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kialakulása

Órakeret
30

A nagy földrajzi felfedezések kora és a gyarmatosítás folyamata.
Az eredeti tőkefelhalmozódás megindulása.
A kontinentális munkamegosztás kialakulása és a mezőgazdaság tőkés átalakulása.
A kontinensek közötti politikai-gazdasági kapcsolatok kialakulása, a világkereskedelem.
Az alkotmányos monarchia működése.
A felvilágosodás eszméi.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca, az USA kialakulása.
A francia forradalom és vívmányai.
Napóleon és a francia hegemónia kora.
Az ipari termelés átalakulásának okainak feltárása.
Az ipari forradalom az új energiaforrások hasznosításával, az új technikai esz-
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közök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával az egyes társadalmi
rétegekre és csoportokra, valamint a természeti-társadalmi környezetre gyakorolt hatásának árnyalt megítélése.
Felismerni, hogy az ipari forradalom, amely létrehozta az ipari társadalmat, a
népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését eredményezte.
Az ipari forradalom első és második szakasza közötti hasonlóságok és különbségek feltárása.
A korszakban kialakult politikai ideológiák – liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőinek megismerése, és annak felismerése,
hogy ezek az ideológiák átalakult formában ma is léteznek.
A munkás- és érdekképviselet formáinak, céljainak, eredményeinek megismerése.
Annak felismerése, hogy a nemzetállamok megteremtésének igénye, és a tőkés
termelés folyamatos bővítésének kényszere magában hordozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte.
Az ipari forradalom újabb szakaszának eredményeivel járó (új iparágak, találmányok stb.) negatív következmények (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) tudatosítása.
A XIX. század második felében végbement gazdasági-, politikai-, társadalmi
változások felismerése, melyek szétfeszítették a régi fejlődési kereteket és
szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely
beletorkollott az első világháborúba.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ipari forradalom, főbb szaka- Ismeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
szai és hatásai.
Képek, illusztrációk alapján annak
Kontinensek földrajza,
bemutatása, hogy az egyes találmá- Európa országai, Balkán,
A technikai fejlődés megindulányok milyen hatással voltak az adott a városfejlődés szakasának feltételei és következméágazatra és hogy hogyan forradalszai, urbanizációs fonyei. Nagy-Britannia, „A világ
masították a gazdaságot.
lyamatok és hatásaik.
műhelye”.
Az egyenlőtlen fejlődés fogalmának
értelmezése.
A Szent Szövetség rendszere.
Statisztikai ábrák alapján annak
Művészetismeret–
ismertetése, hogy a gazdasági muta- kommunikáció:
Népek tavasza, forradalmak
tók szerint milyen átrendeződés
Stendhal, Balzac, Victor
1848-49-ben.
ment végbe a világgazdaságban
Hugo, Puskin, Zola,
A XIX. század eszméi: liberaliz- 1870-1914 között.
Dosztojevszkij, Vermus, nacionalizmus, konzervatilaine, Rimbaud, Baudevizmus.
Kritikai gondolkodás:
laire, Keats, Byron.
Európa a XIX. század második
Szövegtömörítés: a XIX. század
felében.
nagy eszméinek források alapján
Nemzetállami törekvések Eurótételmondatba foglalása.
Művészettörténet:
pában Olaszország, Németország, Annak kifejtése, hogy a XIX. száEklektika, szecesszió.
és a balkáni államok.
zadban kikristályosodó új állami
Oroszország az európai nagyhafeladatokat (oktatás, egészségügy,
talmak között.
szociálpolitika) milyen szolgáltatási Ének:
Az angol és a francia gyarmatosí- színvonalon működtette az állam és Verdi, Puccini, Wagner,
tás.
összevetése azzal, hogy ma ki és
Debussy.
Az Európán kívüli világ változá- hogyan működteti ezeket a szférásai a XIX. század második felékat.
ben: Afrika, Ausztrália, India,
Fizika, természettudo288
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Kína és Japán.
Az ipari forradalom második
szakasza. Új energiaforrások,
eljárások és iparágak.
Az iparvárosok és a megváltozott
természeti-társadalmi környezet:
gyár, vasút, nagyváros, munkásosztály és munkásmozgalom. A
szocializmus.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Kommunikáció:
Annak vázolása, hogy a nők szerepe
hogyan változott meg a XIX. században; mely okok vezettek a feminista mozgalmak kibontakozásához;
mit tűztek ki célul ezek a mozgalmak.
Az ipari forradalom első és második
szakaszának bemutatása, a különbségek és hasonlóságok felvázolása.
Az olasz és a német egység megvalósulásának bemutatása, hasonlóságok kiemelésével.

mány:
Hőerőgépek, a teljesítmény mértékegysége
(watt). Faraday.
Kémia:
Mengyelejev, Curie házaspár.
Biológia:
Pasteur, Darwin: evolúcióelmélet. védőoltások
(az immunológia tudományának kezdetei).

Tájékozódás térben és időben:
A történelmi tér változásainak
leolvasása Lengyelország
felosztását végigkísérve.
Az 1848-as forradalmak időrendbe
Testkultúra:
állítása. A legfontosabb (olasz, fran- Az újkori olimpiák.
cia, német) forradalmak céljainak és
eredményeinek ismertetése.
Fogalmak: Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi
ágak, forradalom, polgárháború, nemzetállam, szabad verseny,
monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
Internacionálé, anarchisták, anarchizmus, szocializmus, szociáldemokrácia, bolsevik, centrum, periféria, részvénytársaság,
monopólium, civil társadalom, középosztály, keresztényszocializmus, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant.
Személyek: Metternich, Watt, Stephenson, Marx, III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Bismarck, Garibaldi, Viktória királynő,
Edison, Lenin.
Topográfia: Krím-félsziget, Piemont, Németország, Német
Császárság, Olaszország Szuezi-csatorna, Panama-csatorna,
Elzász-Lotaringia.
Kronológia: 1853-1856, 1861, 1866, 1870, 1871, 1882, 1907.

A reformkor Magyarországon

Órakeret
37

A felvilágosodás és a francia polgári forradalom.
A forradalom vívmányai, jelentősebb szakaszai.
A napóleoni háborúk időszaka, gazdasági hatásai.
A Szent Szövetség rendszere és az új európai rend.
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.
Az ipari forradalom és jelentősebb találmányai.
Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban.
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A rendi országgyűlés működése.
A rendi országgyűlés és a megyerendszer szerepének és működésének megértése.
A magyar társadalom rétegződésének és életformáinak megismerése.
A reformkorban a nemzeti és a liberális eszme megjelenésének és összekapcsolódásának, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás igényének felismerése.
A magyarországi nemzetiségek nemzeti öntudatra ébredéséből adódó új problémák felismerése.
Az "érdekegyesítés" társadalomtörténeti jelentőségének megértése.
Tantárgyi fejA magyar és az egyetemes történelem összefüggéseinek átlátása.
lesztési célok
A forradalom eredményeinek értékelése.
Ausztria és Magyarország közjogi viszonyában bekövetkező változások felvázolása.
A forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti egység és összefogás
jelentőségének felismerése, amely számos politikai, társadalmi és katonai
eredménnyel járt.
A korszak nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása.
A szabadságharc fordulópontjainak ismerete. 1848-49 nemzetközi hátterének
erősítő és korlátokat szabó hatásának megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A francia forradalom és a napóIsmeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
leoni háborúk hatása MagyarorA reformkor nagy alakjainak beazo- kommunikáció:
szágon.
nosítása, korabeli ábrázolásaik alap- A felvilágosodás és a
ján.
reformkor irodalma.
A magyar jakobinus mozgalom; a Széchenyi és Kossuth gyakorlati
Nemzeti dráma, nemzeti
jozefinista értelmiség.
alkotásainak felismerése és jelentő- színjátszás kezdetei.
ségük bemutatása.
Az agrárkonjunktúra; nemesség
és feudalizmus.
Kritikai gondolkodás:
Művészettörténet:
A nemzeti törekvések és a moderni- Klasszicizmus és romanA magyar nyelv ügye; nyelvújító záció ellentmondásos kapcsolatának tika.
mozgalom.
értelmezése a soknemzetiségű Magyarországon.
Gazdasági válság a napóleoni
Annak értékelése, hogy mit jelent és Ének:
háborúk után; igény a magyaror- miért fontos a felelősség elve a
Himnusz, Szózat, Erkel
szági polgárosodás előmozdításá- kormány esetében.
Ferenc: Hunyadi László
ra.
– a nemzeti opera szüleKommunikáció:
tése, Liszt Ferenc.
A magyar társadalom rétegződése A reformkori irodalom, színjátszás,
és életformái.
művészeti élet jelentős szereplőiről
tabló, PowerPointos előadás készíFöldrajz:
Széchenyi fellépése és programtése.
Magyarország természeja: MTA; Hitel, Világ, Stádium.
A magyar nemzeti törekvések és a
ti adottságai, folyamszaGyakorlati alkotások: infrastruk- megismert európai nemzeti mozbályozás.
túra; iparfejlesztés; az arisztokrá- galmak céljainak összehasonlítása.
cia szerepe a reformprogramban; A szabadságharc bel- és külpolitikai
együttműködés Béccsel.
problémáinak bemutatása.
A liberális nemesség fellépése

Tájékozódás térben és időben:
A vasútépítés és a folyamszabályo-
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(Wesselényi, Deák, Eötvös, Kossuth); középbirtokos nemesség;
az érdekegyesítés programja.
Nemzeti törekvések és modernizáció. „Haza és haladás”. A jobbágykérdés.

zás céljai – kereskedelmi útvonalak
beazonosítása.
A legfontosabb nemzetiségek felsorolása és elhelyezése a térképen.
A szabadságharc legfontosabb eseményeinek ismertetése térkép segítségével.

A magyarországi nemzetiségek
nacionalista mozgalmai. Kulturális és politikai nacionalizmus.
A rendi országgyűlések, mint a
reformfolyamat fórumai (183236; 1840, 1844, 1847-48).
Kossuth programja: örökváltság
(önkéntes, majd kötelező, állami
kárpótlással); népképviselet, közteherviselés; Magyarország gazdasági önállóságának igénye
(Védegylet).
Klubpártok: Konzervatív Párt,
Ellenzéki Párt.
Az 1847-48-as országgyűlés, és
az európai forradalmak.
Az áprilisi törvények (forráselemzés).
A Batthyány-kormány erőfeszítései a forradalom vívmányainak
békés megőrzésére.
Jellasics támadása; az OHB megalakulása.
A szabadságharc eseményei; a
trónfosztás.
A nemzetiségi kérdés; a nemzetiségi törvény.
Az orosz beavatkozás; a szabadságharc bukása.
Haynau rémuralma, megtorlás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak

Fogalmak: Országgyűlés, reform, polgári átalakulás, polgárosodás, Akadémia, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, érdekegyesítés, örökváltság, védővám,
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zsellér, nyilvánosság, államnyelv, cenzúra, márciusi ifjak, 12
pont, nemzetőrség, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség, kormánybiztos, (állami) függetlenség, trónfosztás, nemzetiségi törvény.
Személyek: Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Liszt Ferenc, Wesselényi Miklós,
gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös
József, gróf Batthyány Lajos, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey
Artúr, Klapka György, Bem József, Damjanich Miklós,
Jellasič, Windischgraetz, Haynau.
Topográfia: Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna,
Debrecen, Isaszeg, Segesvár, Világos, Komárom, Arad.
Kronológia: 1795, 1825, 1830-1848, 1830, 1832-36, 1848.
március 15., 1848. április 11., 1848. szeptember 29., 1849. április 6., 1849. április 14., 1849. május 21., 1849. augusztus 13.,
1849. október 6.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Modern Magyarország születése
1850-1914

Órakeret
38

Ausztria pozíciója Európában.
Az ipari forradalom szakaszai, legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar,
közlekedés) és néhány találmánya.
Népek tavasza.
Nemzetállamok kialakulása és a katonai – politikai szövetségi rendszerek létrejötte.
A balkáni konfliktusok okai.
A nacionalizmus, liberalizmus, konzervatív izmus és szocializmus eszméi. Az
alkotmányos monarchia működése.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei, szereplői és jelentősége.
A szabadságharc bukása és a megtorlások.
Annak felismerése, hogy a szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt a
forradalom összes vívmányának megsemmisítésével, de a politikai bizonytalanság gátolta a fejlődés kibontakozását.
Az ellenállás módozatainak felismerése, a passzív ellenállás mibenléte.
A passzív ellenállás és a jobbágyfelszabadítás elhúzódó kárpótlása következtében a magyar nemesség helyzetének tarthatatlanná válásának megértése.
Az emigráció szerepének és tevékenységének, illetve a Habsburg Birodalom
külpolitikai kudarcainak a kiegyezés felé mutató irányának felismerése.
A kiegyezés reális kompromisszumként való értékelése, amely megfelelt a kor
erőviszonyainak.
A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták felvázolása.
A politikai konszolidáció fontosságának megértése, mely kedvező feltételeket
teremtett a magyar gazdaság robbanásszerű fejlődéséhez és a magyarság polgárosodásához.
A dualizmus-kori fejlődés és a környezet átalakítások mai napig érződő következményeinek megismerése.
A korszak világhírű tudósainak és találmányaik ismerete.
A dualista rendszer és a soknemzetiségű birodalom ellentmondásosságában és a
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zsidó-magyar együttélésben rejlő feszültségek felfejtése.
A torlódó társadalom és a tömegkultúra néhány jelenségének vizsgálata. Budapest világvárossá válásához szükséges adottságok felismerése.
A dualista államot szétfeszítő válságtényezők feltárása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A birodalom újjászervezése 1849 Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
után, és az önkényuralom.
A statisztikai ábrát használva a Mo- kommunikáció:
narchia nemzetiségi adatainak öszBalladák: Arany János:
A passzív ellenállás fogalma és
szevetése a két „uralkodó nemzet”
A walesi bárdok.
gyakorlata.
arányával. A dualista rendszer és a
soknemzetiségű birodalom között
A kiegyezéshez vezető út. Nemfeszülő ellentmondás felismerése.
Ének:
zetközi háttér (az olasz és német
Az atlasz megfelelő térképei és táb- Liszt Ferenc életműve.
egység, valamint a Kossuthlázatai alapján a dualizmuskori Ma- Az operett.
emigráció szerepe).
gyarország demográfiai / etnikai /
gazdasági / infrastrukturális / népA kiegyezés alternatívái, a kiegészségügyi viszonyainak ismerte- Művészettörténet:
egyezéshez fűződő viták.
tése.
Klasszicizmus, romantika, szecesszió és eklekA kiegyezés tartalma és értékelé- Kritikai gondolkodás:
tika jellemzői.
se. A horvát-magyar kiegyezés.
A kiegyezés árnyalt értékelése Kossuth és Deák írásai, levelei alapján.
A nemzetiségi és népoktatási
A kiegyezés értékelése egy magyar, Földrajz:
törvény.
illetve egy nemzetiségi állampolgár Magyarország közlekeszemszögéből.
dési struktúrája. TerméA dualizmus megszilárdulása,
Annak kifejtése, hogy egy modern
szeti adottságai, folyamTisza Kálmán miniszterelnöksépolgári államban miért szükséges,
szabályozás.
ge.
hogy mindenki legalább alapfokú
árvizek kiváltó okai.
oktatásban részesüljön.
A polgári állam kiépülése Magyarországon. Közigazgatás,
Kommunikáció:
Fizika:
közegészségügy, oktatásügy.
A pártstruktúra ábrázolása a duaA dualizmus kori malizmus időszakának.
gyar találmányok, torziMagyar nemzetiségi politika és a Budapest világvárossá válásának
ós inga, transzformátor,
nemzetiségi törekvések. Zsidóbemutatása kiselőadás, PowerPoin- villamos mozdony, karmagyar együttélés feszültségei.
tos prezentáció által.
burátor.
Az egyes társadalmi rétegek életA dualizmus kori magyar gazda- módját, életkörülményeit bemutató
ság átalakulása.
előadás tartása.
Kémia:
A gyufa.
A dualizmus kori Magyarország
Tájékozódás térben és időben:
torlódó társadalma.
A dualista Magyarország nemzetiségeinek felsorolása és az egyes
Testkultúra:
Népesség és egészségügy. Buda- csoportok össznépességen belüli
Magyar olimpiai részvépest világvárossá fejlődése. Polszázalékos arányának meghatározá- tel. Hajós Alfréd, magári jómód és városi modernizása a térkép ábrái alapján, illetve ada- gyar sikersportágak (pl.
ció.
tok gyűjtése a be- és kivándorlás
úszás, vívás).
A munkásság és a föld népe.
mutatóiról és irányairól.
A kiegyezés létrejöttét elősegítő
A tömegkultúra néhány jelensége külpolitikai tényezők számbavétele.
Magyarországon. Divat, szórako- Az európai és a magyar események
zás, sport, sajtó.
ok-okozati viszonyba állítása.
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A dualizmus válságtényezői.
Közjogi kérdés, nemzetiségi feszültségek, munkás és földműves
mozgalmak.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Fogalmak: Helytartótanács, betelepítés, bevándorlás, úrbérrendezés, kettős vámrendszer, állandó hadsereg, vallási türelem,
államnyelv, oktatáspolitika, országgyűlés, reform, polgári átalakulás, polgárosodás, Akadémia, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, érdekegyesítés, örökváltság, védővám, zsellér, nyilvánosság, államnyelv, cenzúra, márciusi ifjak, 12 pont, nemzetőrség, sajtószabadság, választójog,
felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség,
kormánybiztos, (állami) függetlenség, trónfosztás, nemzetiségi
törvény, passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, horvát kiegyezés, dualizmus, dualista monarchia, Osztrák-Magyar Monarchia, közös ügyek, polgárosodás, tőkés fejlődés, dzsentri, úri
középosztály, nagypolgárság, kispolgárság, népoktatás, kivándorlás, nemzetiségi viszonyok, asszimiláció, állami anyakönyvezés, millennium.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Martinovics
Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály,
Liszt Ferenc, Wesselényi Miklós, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József, gróf Batthyány Lajos,
Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey Artúr, Klapka György, Bem
József, Damjanich Miklós, Jellasič, Windischgratz, Haynau,
Ferenc József, Haynau, Deák Ferenc, gróf Andrássy Gyula,
báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István,
Jászi Oszkár, Ady Endre, Csonka János, Eötvös Loránd, Jedlik
Ányos.
Topográfiai: Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna, Debrecen, Isaszeg, Segesvár, Világos,
Komárom, Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Pest, Buda,
Óbuda, Budapest, Bosznia-Hercegovina.
Kronológia: 1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790, 1795, 1825,
1830-1848, 1830, 1832-36, 1848. március 15., 1848. április 11.,
1848. szeptember 29., 1849. április 6., 1849. április 14., 1849.
május 21., 1849. augusztus 13., 1849. október 6., 1867, 18671916, 1868, 1875-1890, 1896.

Összetett történelmi folyamatok meghatározó összefüggéseinek, szereplőinek beazonosítása, a folyamatok főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatása, elemzése.
Vaktérképen bejelölt fontosabb történelmi helyszínek azonosítása.
A fejlesztés várt
A XX. század kisebb korszakainak felismerése, illetve egy-egy korszak
eredményei a 11. évfőbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, összefüggéseinek ismerete.
folyam végén
A történelmi személyiségek életpályájáról, tevékenységéről kialakított
saját értékítélet árnyalt megfogalmazása.
Az utókor, a történelmi emlékezet többféle módon és szempont szerinti
értékelésének ismerete egy-egy esemény vagy személyiség esetében.
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Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történelmi változások bemutatása.
Az írásos források típus szerinti csoportosítása.
Egy forrás szerzőjének szándékának, álláspontjának felismerése, és a forrás és saját ismeretei alapján való indokolása.
Különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével egy témáról
összefoglaló ismertetés írása.
Karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján szerzőjük álláspontjának bemutatása.
Különböző térképek összehasonlításával változások vagy folyamatok (pl.
etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatása.
Statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó
ábrák alapján szöveges elemzést készíteni.
Ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről érvekkel
alátámasztott vélemény kialakítása.
A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete.
Jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségek, mint kortársak
felismerése.
Magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi eseményekhez magyar események rendelése időbeli közelség alapján.
A magyar történelem sorsfordító eseményeinek több szempontból való
bemutatása.

2.3.2.3.2 12. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Az első világháború

Órakeret
22

Felfedezések.
Gyarmatosítás.
Ipari forradalom.
Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása és terjeszkedése.
A XIX. század nagy eszméinek hatásai és a munkásmozgalom kialakulása.
Az európai nemzetállamok létrejötte.
Az olasz és a német egység létrejötte.
Az ipari forradalom második szakasza, a tudomány és technika fejlődésének új
hulláma.
A keleti kérdés, illetve az Oszmán-Török Birodalom és a Balkán helyzete.
Magyarország fejlődése a dualizmus korában.
A Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségei helyzete.
A dualista monarchia válságának jelei.
A modern nemzetállamok gazdaságának, valamint a tőkés termelés állandó
bővítési kényszerének megismerése, és annak belátása, hogy mindez magában
hordozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amelyek többek között a
gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezték.
Az ellentmondás felfedezése a modern, felvilágosult Európa és a gyarmatosítás
gyakorlata között.
A gazdasági pozíciók átrendeződése a nemzetállamok közötti háborús összeütközéshez vezetett, mely minden eddiginél magasabb technikai színvonalon
történt.
Az ipari forradalom és a technikai fejlődés hatásainak felismerése, melyek sen295
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ki által előre nem sejtett módon „tökéletesítették” a háborút.
A régi fejlődési kereteket szétfeszítő azon törekvések megismerése, amelyek
szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely
beletorkollott az első világháborúba.
Az új technikai, harcászati eszközök és módszerek szerepének felismerése az
elhúzódó harcokban, az óriási ember- és anyagi veszteségekben.
A hátország szerepének felvázolása egy hosszú háborúban.
Az oroszországi események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterének, és a
XX. századi történelem további alakulására gyakorolt hatásainak ismerete.
A Habsburg Birodalom részét képező Magyarország szerepének reális értékelése a világháború eseményeit illetően.
Az első világháborút lezáró békerendszer keltette ellenmondások árnyalt megközelítése, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának kül- és belpolitikai okainak értékelése.
Károlyi Mihály tevékenységének és a Tanácsköztársaság uralmának árnyalt
megítélése.
A trianoni békediktátum tartalma, a veszteségek jelentőségének és máig tartó
hatásainak megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Spanyol és portugál gyarmatbiro- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
dalom hanyatlása, az angolA nagyhatalmak és gyarmataik ará- kommunikáció:
francia-holland gyarmatosítás,
nyának értékelése táblázat adatai
Móricz Zsigmond: Bargyarmatbirodalmak (1815-1870). alapján.
bárok, Ady Endre, BaAz ópiumháborúk.
A szövetségi rendszerek kialakulása bits Mihály háborús verPolgárháború az Amerikai Egye- és a gyarmatosítás folyamatának
sei.
sült Államokban.
összevetése.
A monopolkapitalizmus rendszerének jellemzői.
Kritikai gondolkodás:
Földrajz:
A Föld végső felosztása; a század Annak összehasonlítása, hogy a
Európa és a Kárpátvégi gyarmatosítás; a berlini
napóleoni háborúkhoz képest meny- medence domborzata és
kongresszus a „jogos” foglalásnyiben más az első világháború a
vízrajza.
ról.
fegyverben lévők száma; a fegyverNagyhatalmi konfliktusok és a
zet technikai színvonala, pusztító
szövetségi rendszerek kialakuláképessége; a hátország, illetve a
Kémia:
sa. Az antant és a központi hacivil lakosság helyzete tekintetében. Hadászatban hasznosíttalmak.
Annak megfogalmazása, hogy miért ható vegyi anyagok.
Az I. világháború kirobbanásának alakulhatott ki a XIX. században az
körülményei. Haditervek és azok a gondolat, hogy a fehér ember felkudarcai.
sőbbrendű. E fehér felsőbbrendűségi Mozgóképkultúra és
tétel összehasonlítása a liberális és a médiaismeret:
Az állóháború kialakulása. Fonkeresztény gondolkodással.
A filmhíradók, tömegtosabb események, frontok, az
kommunikáció, médiuújfajta hadviselés, és a hátország Kommunikáció:
mok hatása a mindennaszerepe.
A wilsoni pontok közül azoknak a
pi életre.
kiemelése, melyek a XIX. századMagyarország az első világhábo- ban szokásos nemzetközi elvekhez
rúban.
képest új gondolatot jelentenek.
Az oroszországi forradalmak.
A „nemzeti önrendelkezés”, illetve a
A szovjet kormány békedekrétu- „népek önrendelkezése” fogalmak
ma (forráselemzés).
értékelése.
Vita lefolytatása arról, hogy az első
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Az USA belépése a háborúba.
A központi hatalmak összeomlása.
A Párizs-környéki békék. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a
tárgyalásokon.
Magyarországon a háborús vereség következményei:
Az Osztrák-Magyar Monarchia
felbomlása.
Az őszirózsás forradalom és a
népköztársaság.
A Tanácsköztársaság intézkedései, a tavaszi hadjárat. A vörös
terror és a bukás.
Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén. Fehér terror.
A trianoni békediktátum, illetve
gazdasági, társadalmi és etnikai
következményei.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fej-

világháború kirobbanása törvényszerű volt-e, vagy elkerülhető lett
volna.
Tájékozódás térben és időben:
Az első világháború eseményeinek
és a magyar hadiesemények okokozati viszonyba állítása.
Térkép segítségével az első világháború legfontosabb frontjainak, hadszíntereinek bemutatása.
A háború kiemelkedő eseményeinek
időrendbe rendezése.
A Párizs környéki békerendszer
által kialakított új európai határok,
és új államok határainak azonosítása
a térképen.

Fogalmak: Polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, központi
hatalmak, hátország, forradalom, bolsevik, szovjet, polgárháború, kommunizmus, békerendszer, kisantant, kisebbségvédelem.
Személyek: Lincoln, Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla,
Lenin, Trockij, Clemenceau, Wilson.
Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Doberdó,
Piave, Versailles, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok.
Kronológia: 1861-65, 1873, 1882, 1904, 1907, 1914. július 2.,
1914-18, 1917, 1918. november 3., 1919, 1919-1920, 1918
október 31., 1919. március 21., 1919. augusztus 1., 1920. június
4.

Diktatúrák és polgári demokráciák

Órakeret
35

Gyarmatbirodalmak és szövetségesi rendszerek.
Az első világháború eseményei, jellemzői.
Az USA részvétele az első világháborúban.
A Párizs környéki békék.
Német-francia szembenállás.
Forradalmak Oroszországban.
Kommunista veszély: világforradalom, proletárdiktatúra.
A nemzetiségi kérdés az Osztrák-Magyar Monarchiában és Magyarországon.
A Monarchia felbomlása és a trianoni béke, annak területi, etnikai, gazdasági,
katonai, nemzetpolitikai, demográfiai tartalma.
Az első világháború lezárulása és a Párizs környéki békék megismerése, me297
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lyek a francia hegemón törekvések győzelmét jelentették az európai kontinensen.
Annak felismerése, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az
USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte.
Az amerikai tőke Európába áramlása, illetve a Dawes-terv következményeinek
felvázolása.
Európa újjáépítésének ismertetése.
A gazdasági válság destabilizáló hatásának felismerése, mely a radikális politikai erők népszerűségének növekedését okozta.
A totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető különbségek megvilágítása.
Az emberek manipulálásának technikailag tökéletesített és tömegesen bevethető termékeinek megismerése.
Az egyén és a közösség új viszonyának, a tömeg, mint új jelenség vizsgálata.
Magyarországon a polgári demokratikus rendszer sikertelenségének külső és
belső okainak felvázolása.
A trianoni veszteségek társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak
és hosszú távú következményeinek tudatosítása.
A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése.
Annak belátása, hogy e nemzeti trauma akadályozta a két világháború közötti
Magyarország modernizálását, demokratikus reformját.
A gazdasági világválság magyarországi hatásainak vázolása.
A külpolitikai alternatívák felismerése és annak, hogy hogyan vezetett a revíziós külpolitika a második világháborús újabb tragédiához.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemzetek Szövetsége létreIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
hozása. Az új világgazdaság. A harmincas évekbeli filmes
Magyarország és Közép-Európa
propaganda látványos elemeitermészeti adottságai. Az új hatáA harmadik Róma, fasiszta
nek elemzése: kép és zene;
rok és a természeti környezet
diktatúra Olaszországban.
mozgalmasság; a tömeg szere- összefüggései.
peltetése; szimbólumok; az erő
A weimari köztársaság.
kifejeződése; a Vezér arcai, stb.
Statisztikai adatok alapján anMatematika:
Világpolitikai eseményei, a
nak megállapítása, hogy a nagy Grafikonelemzés (az „agrárolnémet-francia közeledés az
világválság idején hogyan ala- ló”értelmezése).
1920-as években.
kult a termelés és az életszínvonal.
Művészetismeret−kommunikáció:
Horthy Miklós hatalomra
A mai magyar munkanélküliJózsef Attila, Móricz Zsigmond.
kerülése.
ség arányának összevetése a
Trianon a magyar költészetben. A
A konszolidáció kezdete Ma- nagy világválság idején tapasz- Nyugat mint folyóirat, és mint
gyarországon: Teleki Pál első talható arányokkal.
mozgalom. A népi írók munkája.
miniszterelnöksége.
Helytörténeti kutatási feladat:
A határon túli irodalom.
életlehetőségek, életviszonyok
A Bethlen-korszak jellemzői, a saját lakóhelyen a két világeredményei és válsága.
háború között.
Mozgóképkultúra és médiaismeGazdasági növekedés, oktatás
ret:
és szociálpolitika.
A tömegkommunikáció, a filmA magyar külpolitika céljai
Kritikai gondolkodás:
híradók és a médiumok hatása a
és lehetőségei a két világháAnnak bizonyítása, hogy az
mindennapi életre. A magyar
lesztési célok
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ború között. A trianoni határokon túli magyarság sorsa.

őszirózsás forradalom polgári
demokratikus forradalom volt.
A Horthy-korszak vizsgálata
A világgazdasági válság.
az őszirózsás forradalom idején
Roosevelt reformprogramja, a megfogalmazott polgári deNew Deal. A jóléti állam és a mokratikus reformokhoz kémodern fogyasztói társadapest: a választójog, a szólás-,
lom gyökerei.
sajtó- és gyülekezési szabadság, illetve a földreform tekinKormányzati formák a két
tetében.
világháború között, parlaKorabeli filmhíradók, törtémenti demokráciák és totalinelmi interjúk vizsgálata a törtárius rendszerek összehason- ténelmi hitelesség szempontjálítása.
ból.
Az „ellenségkép” fogalmának,
Nemzetközi viszonyok a két
szociálpszichológiai funkciójávilágháború között. Az angol nak felismerése. Olyan jelenés a francia gyarmatbirodakori konfliktusok keresése,
lom. Kína és Japán.
ahol az „ellenségkép” politikai
manipulációként működik.
A sztálini Szovjetunió; tervgazdálkodás, erőltetett iparo- Kommunikáció:
sítás; a mezőgazdaság kollek- A Népszövetség szervezetének,
tivizálása; a koncepciós pedöntési mechanizmusának érrek.
tékelése.
Annak értelmezése, hogy a
A nemzetiszocializmus sike- New Deal időszakában az álrei Németországban: a náci
lam gazdaságélénkítő szerepe
ideológia; a totális állam, a
miért nem a termelő ágazatokFührer. Az antiszemitizmus
ban jelenik meg.
gyökerei.
A polgári demokráciában az
állampolgároknak a kormányTekintélyuralmi rendszerek
zat befolyásolására adott leheKözép-Európában és a Baltőségeinek ismertetése.
kánon.
Érvekkel alátámasztott
vélemény ismertetése az elA világválság magyarországi lentmondásosan értékelhető
hatása.
személyekről (Károlyi, Teleki,
Horthy)
A revíziós külpolitika; olasznémet orientáció és jobbrato- Tájékozódás térben és időben:
lódás; a revízió első lépései.
Az első világháború utáni világtörténet, az európai történeGazdaság és társadalom a
lem, a magyar történelem eltéHorthy-korszakban. Életkérő időbeli ritmusának és kölpek a két világháború közötti csönhatásainak elemzése, okMagyarországról.
okozati viszonyba állítása.
A náci Németország terjeszA hitleri agresszió állomásaikedése. A spanyol polgárhának és a magyar revízió álloború. Az Anschluss és Cseh- másainak időrendi sorrendbe
szlovákia feldarabolása. A
állítása és beazonosítása vakszovjet-német megnemtáma- térképen.
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dási szerződés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: Jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság,
nagy gazdasági világválság, tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzeti szocializmus, Führer-elv, fajelmélet, antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda, fasizmus, korporatív állam,
egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG, őszirózsás forradalom,
kommunisták, tanácsköztársaság, proletárdiktatúra, vörös- és fehérterror, ellenforradalom, kormányzó, trianoni békeszerződés, határon túli magyarok, numerus clausus, antiszemitizmus, konszolidáció, társadalombiztosítás, irredentizmus, revízió.
Személyek: Stresemann, Mussolini, Hitler, Sztálin, Roosevelt,
Horthy Miklós, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Peyer Károly,
Gömbös Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre.
Topográfia: Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Szudéta-vidék,
Trianon, trianoni Magyarország, (Magyarország új határai), Kárpátalja, Felvidék, Bácska.
Kronológia: 1922, 1925, 1929, 1929-1933, 1933, 1936, 1938,
1939. szeptember 1., 1918 október 31., 1919. március 21., 1919.
augusztus 1., 1920. június 4., 1921-1931, 1927, 1938. november 2.,
1939. március 15.

A második világháború

Órakeret
32

Az első világháború és a Párizs környéki békerendszer.
Német-francia szembenállás.
Az olasz fasizmus és külpolitikai céljai.
A Szovjetunió létrejötte és külpolitikai céljai.
A gazdasági világválság.
Az USA gazdasága.
A náci Németország és külpolitikai céljai.
Az első világháború, a forradalmak és a trianoni békediktátum következményei
Magyarországon.
A revíziós törekvések, a magyar külpolitika és a német orientáció.
Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezéseinek megismerése, melyek következményeiként megtörtént a hatalmi övezetek kijelölése, kisebb államok felosztása, országhatárok erőszakos megváltoztatása, illetve népcsoportok kitelepítése
vagy megsemmisítésükre való törekvés.
Annak érzékeltetése, hogy a modern technikai háttérrel és erővel irracionális
elméletek is valóságossá válhatnak.
A tudomány és a modern kor vívmányainak megismerése, melyeket a felek felhasználtak a háború céljainak elérésére.
A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek
ismerete és a tömegpusztító hadászati eszközök használatának elítélése.
A nemzetközi együttműködésre irányuló törekvések megerősödésének és az
ENSZ létrejöttének felvázolása.
A háború során Magyarország kényszerpályára kerülésének és ennek az ország
sorsára gyakorolt hatásának, politikusainak árnyalt megítélése.
A politikai antiszemitizmus megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása,
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veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció elítélése, a fajelmélet és szörnyű
következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés) elutasítása.
A Magyarországot sújtó háborús pusztítások, emberveszteségek és a szuverén
államiság elvesztésének megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Lengyelország lerohanása és Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret−kommunikáció:
felosztása. A furcsa háború. Helytörténeti kutatási feladat:
Bulgakov, Thomas Mann, Orwell,
A Szovjetunió terjeszkedése: lakóhelyem a II. világháború
Szolzsenyicin.
Lengyelország, a Baltikum,
idején. Mennyiben érintették a
a szovjet-finn háború.
hadiesemények a települést?
Németország sikerei NyuHányan estek el a fronton a
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
gat-Európában: Dánia, Nor- lakosok közül; voltak-e civil
A göbbelsi propaganda sikere. A
végia, Belgium, Hollandia,
áldozatai a háborúnak. Voltak- média kifejező eszközei és ezek
Luxemburg. A francia kapi- e áldozatai a zsidó, illetve a
hatásmechanizmusa.
tuláció és megszállás, a Vicigány holocaustnak.
Katonai célpontok a jelentős
chy köztársaság.
A magyar zsidóságot ért jognyersanyaglelőhelyek.
Anglia egyedül; a légicsata. fosztás megismerése a zsidóA balkán megszállása, a
törvények alapján.
Szovjetunió elleni hadjárat;
Háborús bűnösök, kollaborán- Mozgóképkultúra és médiaismeret:
az antifasiszta koalíció létre- sok, ellenállók és embermenA fényképezés, film jelentősége.
jötte; Moszkva és Sztálintők a második világháborúban A fikcionális és a dokumentarista
grád.
− emberi magatartástípusok,
ábrázolásmód felismerése, jellemMagyarország részvétele a
élethelyzetek megfigyelése,
zése.
tengely oldalán; a revíziós
következtetések levonása.
A társadalmi nyilvánosság átalakukülpolitika sikerei.
lása a tömegkommunikáció hatásáAz USA belépése a háború- Kritikai gondolkodás:
ra, a modern tömegtársadalmakban
ba; az ázsiai hadszíntér.
Játékfilmek, filmhíradók, visza média tematizálja a közbeszédet.
Az afrikai hadszíntér.
szaemlékezések történelmi hiteA náci birodalom új rendje
lességének vizsgálata.
Európában; kényszermunka Összefüggés megtalálása a
Művészettörténet:
és zsidótörvények; a cigány- technikai-tudományos háttér, a Az avantgárd: Picasso: Guernica.
ság üldözése; a Wannsee-i
bürokratikus közigazgatás és a
konferencia; koncentrációs
tömeges deportálások lebonyoés megsemmisítő táborok; a lítása között.
Ének:
„végső megoldás”.
Kérdések megfogalmazása a
Az avantgárd zene, a dzsessz.
Szervezett és civil ellenállás. korabeli források, visszaemlékeKözellátás, életviszonyok a
zések megbízhatóságára vonatháború első éveiben Európá- kozóan.
Testkultúra:
ban.
A magyarországi zsidótörvéOlimpiatörténet – a berlini olimpia
Magyarországi zsidótörvények és az Egyetemes Emberi
(1936).
nyek; forráselemzés. A Kál- Jogok Nyilatkozatának összelay-kormány kísérlete a hávetése. Annak megállapítása,
ború befejezésére. Háborúel- hogy a zsidótörvények mely
lenes mozgalmak Magyaror- alapvető emberi jogokat sérteszágon.
nek.
Teherán; az első csúcstalálkozó.
Kommunikáció:
Az olaszországi partraszálÖnállóan gyűjtött háborús kélás; Mussolini bukása; a
pekből, családi fotókból összesalói köztársaság; az olasz
állítás, tabló készítése.
ellenállási mozgalom.
Folyamatábra készítése a néMagyarország német megmet terjeszkedésről.
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szállása; a magyarországi
holocaust.
D-day; a szövetségesek partraszállása Normandiában; a
szovjet hadsereg előnyomulása.
Horthy kiugrási kísérlete;
nyilas diktatúra Magyarországon; a magyarországi
szovjet hadműveletek.
Márai Sándor: Napló 194344 (forráselemzés). Lakóhelyem és a II. világháború.
A jaltai konferencia; Roosevelt halála; Berlin eleste; az
európai háború vége.
Háború Ázsiában; Potsdam;
az atomkísérletek; az atombomba bevetése Japánban; a
II. világháború vége.
A háború utáni rendezés
terve; megszálló hatalmak,
megszállási övezetek, zónák.
Németország rendezési terve. Új határok, békekötések.
A lengyel kérdés. A kollektív bűnösség elve: a német
nemzetiségűek kitelepítése.
A háborús bűnösség jogi
kategóriája; a háborús főbűnösök pere Nürnbergben;
háborús bűnösök perei a
felszabadított országokban.
Az ENSZ megalakítása és
szervezete.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Vita lefolytatása arról, hogy
szükséges volt-e az atombomba bevetése a háború végén,
katonai és erkölcsi-etikai érvek
vizsgálatával, a „háborús bűnösség” korabeli meghatározásával ( a Nemzetközi Jog
Alapelvei c. dokumentum segítségével).
Az ENSZ nemzetközi életben
betöltött jelentőségének és a
világbéke megőrzésében kifejtett szerepének szemléltesse
mai példával.
Tájékozódás térben és időben:
A történelmi tér változásainak,
a náci Németország és a Szovjetunió 1939–1941 közötti terjeszkedésének leolvasása a
térképekről.
A fontosabb események, jelentősebb harci események kronológiai besorolása.

Fogalmak: Totális háború, antifasiszta koalíció, hadigazdaság, koncentrációs tábor, gettó, deportálás, népirtás, holokauszt, partizán,
antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, bécsi döntések, területi revízió, hadigazdaság, „hintapolitika”, nyilasok, nyilas mozgalom, zsidótörvények, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, nyilas
uralom.
Személyek: Roosevelt, Hitler, Sztálin, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Teleki Pál, Bárdossy
László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway-szigetek, ElAlamein, Sztálingrád, Kurszk, Normandia, Auschwitz, Hirosima,
Jalta, Potsdam, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Észak-Erdély, Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar.
Kronológia: 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6.,
1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. szeptember 2., 1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944.
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október 15., 1944. december 21., 1945. április.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Szuperhatalmak kora

Órakeret
43

Az ipari forradalmak és a világkereskedelem folyamata.
Gyarmatbirodalmak és a függetlenségi mozgalmak az I. világháború előtt.
A „fehér ember” és az exportált európai értékrend az őslakosok, bennszülöttek
szemében.
A második világháború története és a szövetségesek háború alatti együttműköElőzetes tudás
dése, valamint a köztük feszülő ellentétek okai.
Az ENSZ megalakítása, szervezete és működésének problémái.
A sztálinista modell elemei.
Kelet-közép-európai kisállamok és konfliktusaik.
Európa keleti felének szovjet érdekszférába kerülése.
Az II. világháború utáni Európa-centrikus világkép leáldozásának érzékeltetése.
Annak bemutatása, hogy a két szuperhatalom elkülönülése hogyan teremtett
végletesen megosztott világot.
A két világrendszer jellemzőinek felvázolása és annak bemutatása, hogy a szocialista világrendszer hogyan próbál vonzó alternatívát nyújtani a tőkés világgal
szemben.
Az új világháború veszélyét hordozó konfliktuszónák megismerése.
A volt gyarmatok önállóvá válásának felvázolása.
Az Észak- Dél effektus mibenlétének és a harmadik világ általános problémáinak érzékeltetése, a kétpólusú világrendszer befolyását az egyes régiók önállósági törekvéseire.
A fegyverkezési verseny és az űrkutatás szerepének és folyamatának felvázolása.
Az Európai integráció okainak, folyamatának és jelentőségének megértése, és
annak, hogy melyek az integráció racionális elemei, s mely konfliktusok akadáTantárgyi fejlyozzák működését.
lesztési célok
A kétpólusú világrend megszűnéséhez vezető tényezők feltárása és hogy a
Szovjetunió és a keleti blokk felbomlása milyen változásokat hozott a világpolitikában.
A „fogyasztói társadalom”, illetve a „jóléti állam” fogalmának tisztázása.
A jelenkor kihívásainak megismerése.
Az egyenlőtlen fejlődés következtében a fejlett ipari társadalmakra háruló nagyobb felelősség felismerése.
A globális problémák leküzdésében a civil kezdeményezések átütő erejének
érzékeltetése.
Annak megmutatása, hogy a polgári demokratikus struktúra engedi a kormányzat legnagyobb mértékű befolyásolását az állampolgárok számára.
Olyan attitűd közvetítése, melynek segítségével a diákok a hétköznapi életben
is felvállalják a környezetért és az emberiség jövőjéért történő felelősségteljes
közreműködést.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kétközpontú világrend kiIsmeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret−kommunikáció:
alakulása és a hidegháború
Táblázatok adatai alapján
Orwell, Szolzsenyicin, Hrabal,
kezdete.
annak kifejtése, hogy a hiCamus.
Marshall-terv: európai segédegháború során kibontakozó
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lyezési program. Európai integrációs terv amerikai ellenőrzéssel.
A NATO megalakítása.
A szovjet hatalmi tömb kialakítása 1947-49 között; a
KGST; a sztálinista modell
elemei.
A kínai forradalom; a kínai
szocializmus sajátosságai.
A német kérdés; a két német
állam létrejötte.
A gyarmati felszabadító mozgalmak első szakasza; India; a
Gandhi vezette függetlenségi
mozgalom sikerei; India és
Pakisztán; a hindu−mohamedán konfliktus.
A hidegháború általános jellemvonásai.
Korea és Vietnam.
Sztálin halála; a hruscsovi
nyitás meghatározó elemei;
korlátozott párbeszéd a konfliktusok feloldására (USASZU közeledés; osztrák államszerződés; SZU-jugoszláv
rendeződő kapcsolatok; a német kérdés; a kubai válság).
Problémák a szocialista blokkon belül: 1953. NDK; 1956.
Lengyelország; 1956. Magyarország.
A bandungi konferencia forráselemzés. Az el nem kötelezett országok mozgalma.
Az arab világ; az olajkincs; az
iszlám szerepe az arab országokban.
Afrika felszabadulásának lépései.
A nyugat-európai integráció
folyamata. Az OECD.
A szocialista integráció anyagi-technikai háttere. KGST.
Extenzív iparfejlesztés és dezintegráció.
A két szuperhatalom gazdasági versenye: fegyverkezés,
és űrkutatás.
Polgárjogi küzdelmek az
USA-ban; 1964: polgárjogi

nagyhatalmi versengés az élet
mely területeire terjedt ki, és
melyik fél nyerte meg?
A hidegháború főbb eseményeinek ismeretében grafikon
készítése enyhülés és elhidegülés viszonylatáról.
A kelet-közép-európai országok szovjetizálásának bemutatása a Szovjetunióról tanultak alapján.
Korabeli újságcikkek tanulmányozása alapján a történelmi háttérre utaló tartalmi
elemek, műfaji, nyelvi sajátosságok megnevezése.
Kritikai gondolkodás:
Az olajválság után a keleti
blokk országai számára a
kelet-nyugati cserekapcsolatok kedvezőtlenebbekké válásának okainak értékelése.
Korabeli filmhíradók, újságcikkek, tankönyvrészletek
elemzése történelmi hitelesség szempontjából.
Kommunikáció:
Különböző szempontok alapján a tőkés és a szocialista
világrend összehasonlítása.
A hidegháború háborús konfliktusainak megadott szempontok alapján történő egybevetése.
Források, adatok segítségével
Kína jelentőségének bizonyítása a világpolitikában.
Az Észak- Dél effektus tartalmának ismertetése, képekkel való illusztrálása.
A családi munkamegosztás
megváltozásának ismertetése
a nők tömeges munkába állása miatt.
Tájékozódás térben és időben:
Vaktérképen bejelölt fontosabb
történelmi helyszínek azono304

Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Dokumentumfilmek, híradók
elemzése. Tömegkommunikációs
eszközök.
Kémia:
Hidrogénbomba, nukleáris fegyverek.
Testkultúra:
Olimpiatörténet (1980, 1984).
Magyar részvétel és sikerek a korszak olimpiáin.
Földrajz:
Szocialista ipari központok, iparvárosok.
Művészettörténet:
A posztmodern, a szocreál, a szocialista városépítészet.
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törvény; a vietnami háború
társadalmi és világpolitikai
hatása.
A brezsnyevi „pangás” időszaka; az „enyhülés” tartalma;
a csehszlovák reformmozgalom és a Varsói Szerződés
intervenciója.
Fegyverzetkorlátozások;
(SALT-1 stb.). Az Európai
Biztonsági és Együttműködési
Értekezlet záróokmánya –
forráselemzés.

sítása.
A gyarmati felszabadító mozgalmak nagy hullámainak
bemutatása, a kialakuló új
határok és új államnevek eredetének meghatározása.
A történelmi tér változásainak
követése: közép- és keleteurópai államok határainak
változásai az 1990-es évek
elején és a Szovjetunió szétesése utáni új államok létrejötte.

Az olajválság gazdasági hatása a keleti, illetve nyugati
világban.
A kelet – nyugati cserearányromlás. A szocialista országok eladósodása.
A Gorbacsov-korszak; a
Szovjetunió felbomlása.
Rendszerváltás Közép-KeletEurópában. A nemzeti konfliktusok megerősödése.
A gazdasági szerkezetváltás
és privatizáció nehézségei a
volt szocialista országokban.
Szociális feszültségek; munkanélküliség. A gazdasági
teljesítőképesség visszaesése.
Az EU tagállamai. A Maastricht-kritériumok; az ECU és
az euro. A közösség belső
feszültségei és a bővítés problémái. Az EU és KözépKelet-Európa.
A kelet-közép-európai országok együttműködési nehézségei; nemzetiségi konfliktusok;
a térség polarizálódása.
A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia szétesése
és polgárháborúja.
Az Egyesült Államok gazdasági és politikai súlya a világban.
A „harmadik világ” demográfiai válságának társadalmi és
gazdasági okai.

Etika:
Korunk kihívásai. A tudományos-technikai haladás etikai
kérdései,
A felelősség új dimenziói a
globalizáció korában,
Ökoetika,
A közösség és a korrupció
problémája.
Felelősség utódainkért.
Bioetika.
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Az ázsiai kontinens; Japán és
a délkelet-ázsiai régió szerepének növekedése a világgazdaságban.
A jelenkor kihívásai: a jóléti
állam, tudományos-technikai
forradalom, a globális problémák, és a fenntarthatóság
kérdései.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny,
atombomba, kommunista diktatúra, enyhülési politika, harmadik
világ, régió, világgazdaság, globalizáció, globális világ, integráció,
szociális piacgazdaság, európai integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, urbanizáció, környezetkárosítás, környezeti
katasztrófa, terrorizmus, koalíció, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, rendszerváltozás.
Személyek: Nehru, Gandhi, Mao-Ce-tung, Truman, Adenauer,
Hruscsov, Kennedy, Brandt, Walęsa, Reagan, Gorbacsov.
Topográfia: NSZK, NDK, Kuba, Korea, Afganisztán.
Kronológia: 1945-1947, 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961,
1968, 1975, 1990, 1991.

Magyarország a szovjet tömbben

Órakeret
48

Magyarország története a második világháborúban.
A német orientáció eredménye, a Magyarország önálló államiságának megszűnése.
A német megszállás alóli szovjet felszabadítás és a szovjet megszállás.
Az megszállási övezetek kialakulása a háború után és a párizsi békerendszer.
A Szovjetunió politikai rendszere, a sztálinista modell elemei. Kelet-középeurópai kisállamok és konfliktusaik.
Európa keleti felének, s vele Magyarországnak tartósan a szovjet érdekszférában maradása.
Magyarország számára a kelet-nyugat elhatárolódásból követező feltételrendszer megismerése.
A sztálinista modell magyarországi bevezetésének felvázolása, politikai, gazdasági, társadalmi szempontok alapján.
Azon tényezők felvázolása, melyek az 1956-os forradalom kitöréséhez vezettek.
Az egyes személyek, közösségek, politikai csoportok a forradalom és szabadságharc béli szerepének árnyalt értékelése.
Az 1956-os forradalom által kikényszerített változások felvázolása.
A kádári rendszer által teremtett sajátos szocialista rendszer, a „legvidámabb
barakk” jellemzése.
A „puha diktatúra” Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt
hatásainak átlátása.
Annak megértése, hogy Kádár János személyisége és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt.
A szocialista gazdaságpolitika eladósodáshoz vezető útjának felismerése, és
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annak meghatározása, hogy mennyiben határozta ez meg a rendszerváltás utáni
Magyarország lehetőségeit.
A magyarországi békés rendszerváltás nemzetközi és hazai hátterének, menetének ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosítása.
Magyarország mai politikai rendszerének és társadalmi szerkezetének értelmezése.
A modern polgári demokráciákban az állampolgárok számára adott alapvető
jogok és lehetőségek megismerése.
Annak érzékeltetése, hogy miért fontos a sajátos jogok deklarálása a nemzeti és
etnikai kisebbségek számára.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyarország háborús vesz- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret−kommunikáció:
teségei.
Magyarország
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarA SZEB működése; a koalí- szovjetizálásának bemutatása a nokságról.
ciós pártok.
Szovjetunióról tanultak alapAz 1945-ös választások; a
ján.
Tildy- és Nagy-kormány; a
Korabeli újságcikkek tanulmá- Mozgóképkultúra és médiaismeret:
földreform; gazdasági stabi- nyozása alapján a történelmi
Tömegkommunikációs eszközök.
lizáció.
háttérre utaló tartalmi elemek, Dokumentumfilmek, híradók
Békeszerződés; a németek
műfaji, nyelvi sajátosságok
elemzése.
kitelepítése.
megnevezése.
Kommunista nyomás; az
Statisztikai adatok alapján (egy
1947-es választások.
főre jutó fogyasztás, illetve
Testkultúra:
A fordulat éve: 1948.
tartós fogyasztási cikkek) a
Olimpiatörténet Magyar részvétel
A sztálinista diktatúra műKádár-rendszer életszínvonal
és sikerek a korszak olimpiáin.
ködése a Rákosi-korszakban. növekedésének értékelése.
Államosítás, pártállam, terror. Köz- és magánéleti, va- Kritikai gondolkodás:
Földrajz:
lamint kulturális és gazdasá- Korabeli filmhíradók, újságSzocialista ipari központok, ipargi jellegzetességek.
cikkek, tankönyvrészletek
városok.
Nagy Imre miniszterelnökelemzése történelmi hitelesség Vizuális kultúra: a szocreál, a szosége és reformprogramja; a
szempontjából.
cialista városépítészet.
Nagy Imre féle irányzat veA társadalmi viszonyok és a
resége.
társadalmi mobilitás lehetőséAz 1956-os forradalom és
gének vizsgálata az 1945-1990
szabadságharc; 1956 sajtója közötti Magyarországon.
− forráselemzés.
Korabeli karikatúrák, tréfák
A magyar forradalom nemértelmezése által a Kádárzetközi jelentősége és össze- rendszer meghatározó társafüggései.
dalmi problémáinak bemutatáA szovjet beavatkozás; meg- sa.
torlás és konszolidáció; a
Történelmi interjúk vizsgálata
„szocializmus alapjainak
a történelmi hitelesség szemlerakása” Magyarországon.
pontjából.
A hatvanas évek; a felnövekvő új nemzedék értékKommunikáció:
rendje. A „fogyasztói társaFelszabadítás / megszállás? −
dalom” magyarországi meg- A különböző megközelítések,
jelenése.
eltérő értékelések érveinek
A kádár-rendszer társadabemutatása.
lom- és kultúrpolitikája.
A családi munkamegosztás
Az új gazdasági mechanizmegváltozásának ismertetése a
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mus kísérlete.
Életforma és életszínvonal a
hetvenes-nyolcvanas években.
A szomszédos országok és a
határon túli magyarság sorsa.
Eladósodás; gazdasági és
társadalmi válságtünetek.
A rendszerváltás körülményei, nemzetközi háttere, a
demokratikus átalakulás és a
piacgazdaság kialakulása.
Az 1990-es választások.
A szociális piacgazdaság
jellemzői.
Az Alaptörvény, a magyar
alkotmányosság elemei és
intézményei.
A magyar társadalom szerkezetváltozásai.
A hazánkban élő nemzetiségek és vallási kisebbségek
helyzete. A cigányság története, helyzete és a romaintegráció folyamata.
A Magyar Köztársaság külpolitikája és külkapcsolatai;
kapcsolatok a szomszédos
országokkal; a határokon túli
magyarság és az anyaország
kapcsolata. Magyar állampolgárok külföldön: útlevél,
vízum.
Magyarország gazdasága és
beilleszkedése az európai,
illetve világgazdaságba. A
globális világ kihívásainak
hatása Magyarországra.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

nők tömeges munkába állása
miatt.
Annak értékelése, hogy az
„önkizsákmányolás” hogyan
hat a személyiségre, a családi
életre; milyen egészségügyi
vonzatai vannak. Mai életvezetési technikák felsorolása,
megbeszélése.
Tájékozódás térben és időben:
Az 1945 utáni világpolitikai és
magyarországi események okokozati viszonyba állítása.
A szocialista iparosítás településszerkezetre való hatásának
bemutatása.
A szocialista iparosítás korszakában épült vagy akkor
jelentősen megnövekedett városok felsorolása és vaktérképen való azonosítása.
Erkölcstan, etika:
Egyén és közösség. Társadalmi szolidaritás. Többség és
kisebbség.

Fogalmak: Vasfüggöny, koalíció, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás,
pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás, vízum.
Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Nagy
Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: Sztálinváros, Leninváros.
Kronológia: 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10., 1948,
1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956. október
23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23., 1989-1990,
1990, 1991.
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Összetett történelmi folyamatok meghatározó összefüggéseinek, szereplőinek beazonosítása, a folyamatok főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatása, elemzése.
Vaktérképen bejelölt fontosabb történelmi helyszínek azonosítása.
A XX. század kisebb korszakainak felismerése, illetve egy-egy korszak
főbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, összefüggéseinek ismerete.
A történelmi személyiségek életpályájáról, tevékenységéről kialakított
saját értékítélet árnyalt megfogalmazása.
Az utókor, a történelmi emlékezet többféle módon és szempont szerinti
értékelésének ismerete egy-egy esemény vagy személyiség esetében.
Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történelmi változások bemutatása.
Az írásos források típus szerinti csoportosítása.
Egy forrás szerzőjének szándékának, álláspontjának felismerése, és a forrás és saját ismeretei alapján való indokolása.
Különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével egy témáról
A fejlesztés várt
eredményei a 12. év- összefoglaló ismertetés írása.
Karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján szerzőjük álláspontjáfolyam végén
nak bemutatása.
Különböző térképek összehasonlításával változások vagy folyamatok (pl.
etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatása.
Statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó
ábrák alapján szöveges elemzést készíteni.
Ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről érvekkel
alátámasztott vélemény kialakítása.
A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete.
Jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségek, mint kortársak
felismerése.
Magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi eseményekhez magyar
események rendelése időbeli közelség alapján.
A magyar történelem sorsfordító eseményeinek több szempontból való
bemutatása.
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2.3.3

Demokráciára nevelés

Demokráciát eredményesen és a lényeget érintően megtanulni kizárólag csak a gyakorlatban lehet.
Akkor is, ha ehhez szükség van megfelelő elméleti háttérre, a különböző tudományos diszciplínák
ismereteire, a szaktantárgyak segítségére is.
Ennek a tantárgynak ezért akkor van értelme, ha a puszta ismeretátadáson, a tételes tudás fejlesztésén túllépve sikerül egy igazán gyakorlati tárgyat létrehozni, amely a szokottnál is szorosabb kapcsolatot talál a diákok mindennapi tapasztalásával, élményanyagával, a szűkebb iskolai és a tágabb
társadalmi környezettel.
A tananyag problémacentrikus, amely a gyerekek valódi élethelyzetéből (valóban megtörténtekből
vagy a tanár által mesterségesen generált, de életszerű, a korosztály számára életszerűnek látszó) és
műalkotásokból (elsősorban filmekből, az ifjúsági szubkultúrából, másodsorban a világirodalomból)
kiindulva teszi lehetővé a demokrácia kérdésköréhez tartozó fogalmak, jelenségek, konfliktusok,
élethelyzetek, vizsgálatát, megértését, elemzését, megvitatását és eljátszását.
A cél: tudatos állampolgári magatartás kialakítása olyan készségfejlesztő módszerek alkalmazásával, amely az óra keretei között elősegíti az emberi társadalom különböző helyzeteinek személyes
megélését, s alkalmassá tehet a jövőben a felnőtt-lét ismeretlen helyzeteiben is eligazodni; egyben
megteremti, erősíti a problémakezelés és a konfliktus-feldolgozás képességét.
Az órákon folyamatosan a diák iskolai létére, diák szerepére kívánunk reflektálni, középpontba állítva az iskolai öntudat és iskolai közéletiség megerősítésének a szándékát.
Ezzel elkerülhetőnek látszik a téma több létező veszélyforrása: pl. az aktuálpolitizálás; vagy a történelem tantárgy „rátelepedése” a tárgyra.
A tantárgy bevallott célja a pezsgőbb iskolai élet beindítása is, ami kihatással lehet pl. a diákönkormányzat, az Iskolatanács és az Iskolabíróság jobb, eredményesebb működésére.
A tantárgy erénye a rugalmasság. A nyitott tananyag lehetővé teszi, hogy a korszerűség, aktualitás
megőrizhető legyen, a folyamatos frissítés lehetősége megmaradjon.

2.3.3.1.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

A jog.

Órakeret
18 óra

Társas együttműködés. Kooperáció fogalma, szocializáció. Egyén és közösség
viszonya a történelemben.
A társadalom alapegysége: a család.
Társadalmi rétegek kialakulása. Társadalmi hierarchia, munkamegosztás.
Az állam kialakulása, szerepe, feladatai. A hatalmi ágak: törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, viszonyuk egymáshoz. Történelmi példák a jogalkotás gyakorlatára (pl. Mezopotámia, Hellász, Róma, a feudalizmus kora). Állampolgári jogok az ókorban és a középkorban.
Társadalmi egyenlőtlenségek a tanult korszakokban. A jogfosztottság fogalma
(pl. rabszolgák, jobbágyok).
A korábban szerzett tudás saját szavakkal összefoglalása; mások elbeszéléseinek, a tömegkommunikációból szerzett ismereteknek a reprodukálása, az ismeretek általánosítása, a sztereotípiák felismerése. Különböző információk összehasonlító elemzése. Ábrák, grafikonok, statisztikák értelmezése, a szükséges
következtetések levonása. Lényeg kiemelése. Tartalmi kérdések megfogalmazása önállóan. Forráselemzés, a forráskritika tudatos alkalmazása. Az önálló
tájékozódás képessége, az adott témában önállóan tájékozódás, tanórán kívüli
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ismeretszerezés, tudatos munkatervezés, önálló vázlatírás, áttekinthető dokumentáció készítése. Megadott témáról a tanár irányt adó segítsége mellett önállóan beszámoló szerkesztése, kiselőadás tartása, projektmunka készítése. A
problémák megfelelő formában történő megvitatása, meggyőző érvelés adott
álláspont mellett, más nézeteinek, tetteinek kulturáltan véleményezése, kritizálása. Egyes témák dramatizálása, modellálása. Kooperálás a társakkal, tevékenyen pár- illetve csoportmunka. Törekvés a problémák megoldására, a konfliktusok kezelésére, konszenzus megalkotására. Döntési képesség kialakítása
személyes és a közösséget érintő kérdésekben. Reális önértékelés kialakítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelménye
Kapcsolódási pontok
A demokrácia szó jelentése. A
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
tantárgy céljainak tisztázása.
Információ-keresés – Szótárak, lekommunikáció:
A megsérült jog – a szokás, ilxikonok használata.
Magánélet és közélet
lem, erkölcs és jog különbségéSzerepjáték, csoportmunka a közkonfliktusai. Egyén és
nek tisztázása – egyéni és csoport akarat kifejezésének megszervezéközösség az irodalommunka - anyaggyűjtés, feladatlap. séről.
ban.
Egyenlőtlenség, jogi egyenlőtlen- Fogalomgyűjtés.
Szophoklész: Antigoné
ség – csoportverseny (mozgásos
Szövegelemzés – az Emberi Jogok
Katona József: Bánk
játék) az egyenlőtlen feltételekből Egyetemes Nyilatkozata. (EJENY)
bán.
fakadó egyenlőtlenség személyes Feladatlap az egyetemes jogokat
József Attila élete és
megtapasztalására, feladatlap.
érintő kérdésekben.
művei.
Az emberi jog – az Emberi Jogok Önálló információ feldolgozás – az
A pop-rock-kultúra alkoEgyetemes nyilatkozata, jelzésállampolgári jogok önálló feldolgo- tásai.
szerű történeti áttekintése – csozása, esetek gyűjtése.
portmunka, szövegelemzés.
Az ismeretek összegzése - A jog
Az emberi jogok alakulásának
fogalmának kialakítása. Lényeg
Művészettörténet:
történeti áttekintése.
kiemelés.
Szokások, mindennapok
A magyar állampolgár alapvető
Adatgyűjtés a magyar állami gonmegörökítése a művéjogainak tisztázása, e jogok sédozottak helyzetéről.
szetekben.
relme – szövegelemzés, esetgyűjA jogtalanság, jogfosztés, személyes tapasztalatok, fel- Kritikai gondolkodás:
tottság ábrázolása a műadatlap.
Az EJENY pontjainak egybevetése
vészetben.
Az állampolgári jogok korlátai:
a valósággal a világban, Magyaror- Szabadság-ábrázolások.
személyes meggyőződés pl.
szágon. – összehasonlítás.
(élethez-halálhoz való jog).
Önálló véleményalkotás – Pl. Miért
A közösség jogai – disputa az
maradt ki a Függetlenségi Nyilatko- Történelem:
állampolgári jogok felfüggeszté- zat végleges szövegéből a rabszolA demokrácia fogalma,
séről - feladatlap, konkrét példák gaságra vonatkozó paragrafus.
ókori és újkori demokrágyűjtése.
Esetmegbeszélés – a kómában lévő
ciák. A Függetlenségi
A jog – az előzőek alapján a jog
édesanya személyiségi jogainak
Nyilatkozat, az Emberi
fogalmának tisztázása –; szöveg- tiszteletben tartása – csoportos vita
és Polgári Jogok Nyilatelemzés, feladatlap egyéni felaz orvosi beavatkozás elutasításáról. kozata – elemzés. Az
dolgozása, közös konklúzió. A
Dramatizált vita az élethez és a haEmberi Jogok Egyetemagánjog és a közjog megkülön- lálhoz való jogról.
mes Nyilatkozata.
böztetése.
A szülők jogainak és kötelességeiSzokásjog-jog viszonya.
Jog és kötelesség fogalma.
nek megfeleltetése a kölcsönösség
Szokás és illem a törtéAz önérvényesítés formái. Minelve alapján a gyerek jogaival, köte- nelemben.
dennapi történet a metrón. Szelességeivel.
Egyenlőtlen
fejlődés.
repjáték.
Hátrányos
társadalmi
Jogi és erkölcsi kötelesség küKommunikáció:
helyzet.
lönbségének belátása. Esetekhez Osztályozás, rendszerezés– esetek
Társadalmi rétegek, szojogok, jogi és erkölcsi kötelessé- besorolása a szokás, illem, erkölcs,
cializáció.
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gek rendelése.
Gyerek és szülő – alapfogalmak
tisztázása, gyerek, kamasz, serdülő, ifjú. Kamaszkorra jellemző
eset megbeszélése. Több szempontú értékelés.
A szülő kötelességei és jogai.
A gyerek jogai, kötelességei.
Esetmegbeszélés. Mit mond a
jog? Összevetés az ENSZ
egyezménnyel. – bírósági tárgyalás eljátszása. Egybevetés a tényleges ítélettel.
„Akinek elvették a nevét” –
esetmegbeszélés.
Állami gondozottak.
A gyerekkort és a felnőttkort elválasztó jogi különbségek –
csökkenő jogok kontra gyarapodó
jogok – Magyarországon és Angliában, régen és ma.

jog témakörébe – feladatlap, egyéni
munka.
Egy gazdasági állampolgári jog
megsértése – rajzban.
Az állampolgári jogok felfüggesztésének esetei – következtetések levonása.
Fogalmazás –pl. milyen lenne a
társadalom jog nélkül?
Esetmegbeszélés – a szereplők viselkedése hátterének, okainak feltárása, megvitatása.
„Te hogyan viselkedtél volna a helyében?”
Tablókészítés az állami gondozottakról.
Angol és magyar jogok összehasonlító elemzése.

Etika: Az erkölcs fogalma, mi a
jó, mi a rossz?
Társadalmi normák.
Cselekedetek erkölcsi megítélése.
Egyén és közösség.
Szülők, gyermekek, család.
Szolidaritás, társadalmi igazságosság.
Szegénység, hátrányos helyzet,
demográfiai egyenlőtlenség.
Filozófia: A szabadság fogalma,
korlátai.
Az egyén választása.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Atomizálódás, biológiai meghatározottság, civil társadalom,
civilizáció, demokrácia, demokratikus garanciák, demokratikus
választójog, erkölcs, érdek, egyéni érdek-közösségi érdek, előítélet, etika, érdekvédelem, érték, értékrend, felelősség, hagyomány, hatalom, hatalmi ágak, hatalommegosztás, hátrányos
helyzet, hiány, jogrend, kampány, kirekesztettség, kooperáció,
kompromisszum, konszenzus, közvetett és közvetlen választás,
kötött és kötetlen mandátum, média, mobilizáció, legitimáció,
minta, multikulturalitás, munkamegosztás, norma, nyomásgyakorlás, önkormányzat, parlamentarizmus, szabadság, szabály,
szabályszegés, szabálykövetés, szándék-következmény, szerződés, szocializáció, szokás, szolidaritás, sztereotípia, szuverenitás, társadalmi csoport, társadalmi igazságosság, társadalmi
szerep, társadalom, tolerancia, törvény, verseny.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A jog

Órakeret
18

Társas együttműködés. A kooperáció fogalma, szocializáció. Egyén és közösség viszonya a történelemben.
A társadalom alapegysége: a család.
Társadalmi rétegek kialakulása. Társadalmi hierarchia, munkamegosztás.
Az állam kialakulása, szerepe, feladatai.
A hatalmi ágak: törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, viszonyuk
Előzetes tudás
egymáshoz. Történelmi példák a jogalkotás gyakorlatára (pl. Mezopotámia,
Hellász, Róma, a feudalizmus kora). Állampolgári jogok az ókorban és a középkorban.
Társadalmi egyenlőtlenségek a tanult korszakokban.
A jogfosztottság fogalma (pl. rabszolgák, jobbágyok).
A korábban szerzett tudás saját szavakkal összefoglalása; mások elbeszéléseinek, a tömegkommunikációból szerzett ismereteknek a reprodukálása, az ismeretek általánosítása, a sztereotípiák felismerése. Különböző információk összehasonlító elemzése. Ábrák, grafikonok, statisztikák értelmezése, a szükséges
következtetések levonása. Lényeg kiemelése. Tartalmi kérdések megfogalmazása önállóan. Forráselemzés, a forráskritika tudatos alkalmazása. Az önálló
tájékozódás képessége, az adott témában önállóan tájékozódás, tanórán kívüli
ismeretszerezés, tudatos munkatervezés, önálló vázlatírás, áttekinthető dokuTantárgyi fejmentáció készítése. Megadott témáról a tanár irányt adó segítsége mellett önállesztési célok
lóan beszámoló szerkesztése, kiselőadás tartása, projektmunka készítése. A
problémák megfelelő formában történő megvitatása, meggyőző érvelés adott
álláspont mellett, más nézeteinek, tetteinek kulturáltan véleményezése, kritizálása. Egyes témák dramatizálása, modellálása. Kooperálás a társakkal, tevékenyen pár- illetve csoportmunka. Törekvés a problémák megoldására, a konfliktusok kezelésére, konszenzus megalkotására. Döntési képesség kialakítása
személyes és a közösséget érintő kérdésekben. Reális önértékelés kialakítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelménye
Kapcsolódási pontok
Jog és kötelesség az iskolában. A Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
tanár joga és kötelessége.
A lancashire-i tanárok szabályai
kommunikáció:
Diák és tanár konfliktusa – konk- 1850-ben – szövegelemzés, értékeKarinthy Frigyes: Tanár
rét eset.
lés.
úr kérem
Milyen a jó tanár? – nyitott mon- Lényeg kiemelés, rangsorolás - az
Ottlik Géza: Iskola a
datok. Jellegzetes tanár és diák
iskolaválasztás szempontjainak
határon
magatartásformák. A sztereotípia rangsorba állítása.
Molnár Ferenc: Pál utcai
fogalma.
Gyűjtsenek példát olyan szabályok- fiúk
A tekintélyelvű és a demokratira, amelyeknek a megfogalmazásáRowling: Harry Potterkus pedagógia fogalmának a
ban diákok is részt vettek, az ő jakönyvek.
megismerése.
vaslataikra módosítottak valamit!
A gyermekkel szembeni köteleKiselőadás: a Diákjogi Charta bezettségek.
mutatása.
Történelem:
A gyermek joga.
Példakeresés az érdekképviseletre a Iskola a történelemben.
Szabályok, korlátok, kötelezetttörténelemből.
A gyerek megítélése,
ségek.
Mit jelent az érdekember kifejezés? szerepe a családban a
– szótárazás.
történelem különböző
Az iskolaválasztás szempontjai.
Kutatás az iskola dokumentumaiban korszakaiban.
Az iskola céljai, feladatai. Te
a DÖK történetéről.
Érdekvédelem, érdekmiért tanulsz?
Az Iskolatanács múltjának feltárása. képviselet a történelem-
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Együttműködés tanár és diák
között.
Szabadság az iskolában. A szabadság korlátai. Szempontok,
döntési szintek.
Mi korlátozza a tanárokat?
Iskolai szabályok régen és most,
Magyarországon és másutt.
Minek kell a házirend? Az iskolai
szabályok és az iskolai gyakorlat
ellentmondásai – fegyelmi problémák.
Egy házi rend közös megfogalmazása.
Esetmegbeszélés – egy megtörtént eset elemzése. A szereplők
csoportosítása érdekeik szerint.
Mi befolyásolhatja magatartásukat, véleményalkotásukat? – véleményalkotás önállóan írásban.
Az Iskolabíróság működése. Saját szabályaink. A szabályalkotás
módszerei.
Gondatlanság, szándékosság.
Felelősség-elhárítás.
Érdekvédelem, érdekérvényesítés.
Ki vagyok én? Önismeret – önbizalom. „Emberke a fán” Önmagunk jellemzése – egy fontos
szóval. Kiegészítés kilenc továbbival. Rangsorolásuk, csoportosításuk.
Az érdek fogalmának meghatározása.
Diákérdek az iskolában.
A Diákjogi Charta elemzése.
Összevetése a saját iskolai gyakorlattal.
A diákönkormányzat helyzete a
saját iskolában.
Interjú készítése meghívott vendéggel (iskola vezetője, tanára,
felsős diák, volt diák) – a DÖK
múltjának feltárása az iskolában
– iskolai híradó, újság stb. alapján.
Választási szabályok megismerése, a legitimitás biztosítása.
Ismerkedés az iskola demokratikus intézményeivel. Iskolatanács
(a diákok, tanárok, szülők közös

Kritikai gondolkodás:
Szavazás, érvelés – mi a rosszabb: a
túl kicsi vagy a túl nagy iskolai szabadság?
A DÖK-választás nehézségeinek
megvitatása.
Eredményes-e az Iskokatanács (a
diákok, szülők, tanárok közös döntéshozó szerve) az iskolában? Mi
lehet a viszonya a DÖK-höz? Nem
éppen ő az akadálya a DÖK megszületésének? – vita
Kritikai elemzés írása az iskola
egyik médiumáról.
Kommunikáció:
Érvelés saját álláspont szerint a különböző pedagógiai magatartásformák mellett.
Marketing szövegek fogalmazása
iskolaválasztáshoz.
Iskolaplakát készítése – reklám.
Készítsenek
„Felelős”
címmel
négyoldalas, képekkel is ellátott
politikamentes igényes újságot valódi híreken alapuló rovatokkal.
Kiáltvány megfogalmazása a diákérdekekről.
Egyéni diákérdekek megfogalmazása – társak keresése hozzá.
Interjúkészítés előzetes felkészülés
alapján.
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A forráselemzés módszerei.

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T ö r t é n el e m t a nt á r g y c s o po r t

döntéshozó szerve).
Milyen a jó IT-küldött?
Média az iskolai demokrácia
szolgálatában. Filmhíradó. Iskolaújság, iskolarádió.
A tanári értékelés mint az iskolai
demokrácia eszköze. Súlya, jelentősége, következményei. Valóban demokratikus eszközzé tud
válni?
Projektmunka: készítsenek stratégiát egy sikeres és legitim
DÖK-választáshoz – csoportmunka. Dolgozzanak ki célkitűzéseket, írják le a választás pontos menetét, miképpen lehetne
érdekeltté tenni a diákokat, mi
volna a DÖK programja, milyen
legyen a szervezeti felépítése,
készítsenek reklámokat. A csapat
egy szabadon választott bemutatóval zárja le a munkát.
A közös munka tapasztalatainak
értékelése.
Etika: a szándék-etika, a következmény-etika fogalma.
A konformitás fogalma. Az individuum fogalma. Kooperáció és
egyén.
Felelősség-elhárítás.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Atomizálódás, biológiai meghatározottság, civil társadalom,
civilizáció, demokrácia, demokratikus garanciák, demokratikus
választójog, erkölcs, érdek, egyéni érdek-közösségi érdek, előítélet, etika, érdekvédelem, érték, értékrend, felelősség, hagyomány, hatalom, hatalmi ágak, hatalommegosztás, hátrányos
helyzet, hiány, jogrend, kampány, kirekesztettség, kooperáció,
kompromisszum, konszenzus, közvetett és közvetlen választás,
kötött és kötetlen mandátum, média, mobilizáció, legitimáció,
minta, multikulturalitás, munkamegosztás, norma, nyomásgyakorlás, önkormányzat, parlamentarizmus, szabadság, szabály,
szabályszegés, szabálykövetés, szándék-következmény, szerződés, szocializáció, szokás, szolidaritás, sztereotípia, szuverenitás, társadalmi csoport, társadalmi igazságosság, társadalmi
szerep, társadalom, tolerancia, törvény, verseny.

Az önálló információszerzés képessége
Jártasság az eredményes szótár - és lexikonhasználatban.
Információk önálló feldolgozása. Ismeretek összegzése, csoportosítása, lényegkiemelés, rangsorolás, rendszerezés, osztályozás.
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Önálló jegyzetelés, strukturált vázlatkészítés.
Történeti és jelenkori szövegek elemzése, különböző korból származó illetve
eltérő műfajú források egybevetése, a forráskritika alkalmazása.
A kritikai gondolkodás erősödése.
Törekvés az önálló véleményalkotásra.
Tanári segítséggel etikai problémák felismerése, megvitatása.
Az állampolgári jogok felismerése, értelmezése, tudatosítása, gyakorlati alkalmazásának észlelése. Esettanulmányok készítése.
Az ismeretek gyakorlattal való egybevetésének képessége.
Önálló kutatómunka. Adatgyűjtés, esetgyűjtés
Prezentációk, portfoliók, kiselőadások készítése
Statisztikai adatok értelmezése, grafikon - és diagramelemzés.
Fotók, filmek társadalmi szempontú kritikai elemzése.
Gyakorlatszerzés a médiumok használatában. A nyomtatott és az elektronikus
sajtó, valamint az internet tudatos kezelése.
Újságírási és újságszerkesztési gyakorlat szerzése.
Az interjúkészítés alapelveivel való ismerkedés.
A vitakultúra fejlesztése, az érvelés szabályainak elsajátítása.
Önálló iskolatörténeti kutatás.
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2.3.4

Multikultúra (társadalomismeret)

A multikultúra (társadalomismeret) fakultáció az alapvető állampolgári ismeretekkel, valamint a jelenkor társadalmi kérdéseivel, konfliktusaival, a társadalmi együttélés összetevőivel foglalkozik. Az óráknak az a célja annak támogatása, hogy a diákok megtalálják a helyüket a társadalomban, felkészülhessenek arra, hogy felnőtt korukban önálló, jó döntéseket hozó, demokratikusan
gondolkodó és cselekvő emberekké váljanak, akik ismerik jogaikat és kötelességeiket. A tanórákon
olyan témákkal, tevékenységekkel foglalkozunk, amelyek az ismeretek elsajátítása mellett attitűdöket is formálnak. A tolerancia, a nyitottság egymás értékeire, a különbözőség elfogadása az emberek együttélésének alapeleme. Ezeknek a kompetenciáknak a fokozott fejlesztése azért is indokolt a
középiskolás korosztályban, mert a gyerekek ekkorra már sok személyes kapcsolattal, tapasztalattal,
ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a fakultációs órák hatására az elfogadás készsége megerősödjön és tartóssá váljon bennük más népekhez, kultúrákhoz tartozó, más anyagi hátterű, fogyatékkal
élő vagy bármilyen tekintetben tőlük eltérő adottságú emberek iránt.
A kétéves fakultáció tematikai egységei:
• A család és a felnőtté válás
• Kultúra és közösség
• A társadalmi szabályok
• Jogi alapismeretek
• A társadalmi viszonyok
• Állampolgári ismeretek
• Az életmód átalakulása
• Kultúra és globalizáció
• Az új gazdasági és társadalmi világrend
• A növekedés határai.
A tematika számos tudományterület, például a történettudomány, szociológia, politológia,
jogtudomány, szociálpszichológia, kulturális antropológia elemeit ötvözi.
A fakultáción tanultak, illetve a foglalkozáson folyó tevékenységek számos ponton kapcsolódnak a történelemórákon szerzett ismeretekhez. Egyrészt bővítik, kiterjesztik azok körét, másrészt
lehetőséget nyújtanak a társadalmi folyamatok, jelenségek mindennapi életben tapasztalható megnyilvánulásainak tanulmányozására.
A témák feldolgozása a „Multikultúra” és a „Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal” c. kiadványok, továbbá a tematikához kapcsolódó játékfilmek, dokumentumfilmek, újságcikkek, interneten elérhető és egyéb oktatási segédanyagok segítségével, a résztvevők saját élményei és tapasztalatai alapján történik. A feldolgozás mélysége a csoport érdeklődésének és tájékozottságának függvényében is alakul.
A tanórákon a tanári előadás mellett fokozottan építünk a diákok aktív részvételére, tevékenységére. A tananyag differenciálása elsősorban a személyes érdeklődés és a feladatok egyéni
választása alapján történik. Az órákon gyakori az egyéni munka (önálló kutatómunka, kiselőadás,
órai feladatok), a pár- és csoportmunka (a kooperatív tanulás elemei). Előfordulnak olyan tematikai
egységek is, amelyeket otthoni kutatómunkán alapuló tanórai keretekben megvalósított miniprojektekben dolgozunk fel.
A multikultúra fakultáció választható tantárgy, két tanévet ölel fel. Belső szerkezete több,
egymáshoz lazán kapcsolódó modulból áll. Ezért a két egyéves periódus külön-külön is választható
egyéves fakultációként. (Ez azt jelenti, hogy a fakultációt a diákok túlnyomó többsége két tanéven
át tanulja, de ez nem kötelező, valamint az is előfordulhat, hogy a fakultáció második tanévében új
jelentkezők csatlakoznak a csoporthoz.)
A kétéves kurzus elvégzésével a diákok felkészülhetnek a „Társadalomismeret” tantárgy
középszintű érettségi vizsgájára, amely a „választható” érettségi vizsgatárgyak között szerepel.
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Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra
Óraszámok: 12. évfolyam: heti 2 óra

2.3.4.1.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A család és a felnőtté válás

Órakeret
22 óra

Az emberi együttélés formái a történelemben.
A család fogalmának értelmezése különböző történelmi korszakokban.
Az emberi megélhetés forrásai.
A munkamegosztás a különböző korokban és társadalmakban.
Előzetes tudás
Példák a nemi és társadalmi szerepfelfogásokra.
Társadalmi csoportok és hierarchia a történelemben.
Alapvető demográfiai ismeretek.
Irodalmi példák a családi élettel és a felnőtté válás folyamatával kapcsolatban.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A család funkciói, családtípusok. Szülők és gyerekek. Otthon, család.
Történelem:
A nemi szerepeket a családban és a társadalomban.
Az emberi együttélés
Generációk együttélése a családban.
formái.
A családi munkamegosztás, a háztartás és a családi költségvetés jellem- A munkamegosztás fejzői.
lődése.
A szocializáció fogalma.
Társadalomfejlődés.
Attitűdök és értékek.
A nevelés és a kortárs kapcsolatok személyiségformáló szerepe.
A család helyzete a mai magyar társadalomban.
Művészetismeret–
Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás
kommunikáció:
életszakaszában (pl. drog és alkoholfogyasztás).
Irodalmi példák a csaláA fiatalok társadalmi helyzetének sajátosságai a mai Magyarországon.
di élettel és a felnőtté
A népességszám és a várható életkor alakulásának mai mutatói és prob- válás folyamatával kaplémái Magyarországon.
csolatban.
Művészettörténet, mozgókép és médiaismeret:
Művészeti alkotások a
családi élettel és a felnőtté válás folyamatával
kapcsolatban.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Matematika:
Társadalmi problémák,
kérdések vizuális ábrázolása (táblázat, diagram).
Család, élettársi közösség, együttélés, párkapcsolat, nemzedék,
generáció, nemi szerep, társadalmi szerep, munkamegosztás,
megélhetés, szocializáció, attitűd, mentálhigiéné, demográfia,
társadalmi csoport, társadalmi hierarchia.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Kultúra és közösség

Órakeret
17 óra

A civilizáció történelmi jellemzői, kialakulása térben és időben, fejlődése.
Ismert példák a különböző kultúrák találkozásáról (pl. Nagy földrajzi felfedezések) és egymásra hatásukról.
A nemzetfogalom fejlődésének története, a nemzetállamok kora.
Előzetes tudás
A polgári forradalmak kora.
A nemzetiségi kérdés és a nemzetiségekkel való viszony alakulása a magyar
történelemben.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az egyén, a közösség, a társadalom és a kultúra fogalmai.
Történelem:
Kultúrák találkozása és egymásra hatása.
A civilizáció kialakulása
A kultúra és multikulturalitás néhány jellemző vonása.
és kibontakozása, valaA kulturálisan érzékeny iskola jellemzői.
mint megjelenési formái
A nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmak jelentése,
Kultúrák találkozása.
valamint a magyar nemzettudat fejlődésének sajátosságai.
Nemzetállamok kialakuNemzeti szimbólumok, hagyományok, ünnepek.
lása Közép-KeletAz önazonosság és a társadalmi hovatartozás problémái.
Európában
Kultúra és globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai
Angol, francia és maSzubkultúra és deviancia
gyar polgári forradalmak
A komformitás fogalma és társadalmi működése
Nemzetiségi kérdés,
törvénykezés Magyarországon
Földrajz:
Magyarország és a
Kárpát-medence földrajza; a magyarság által
lakott, országhatáron túli
területek.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Művészetismeret–
kommunikáció:
A hazaszeretet és nemzeti érzés az irodalmi
alkotásokban
Civilizáció, kultúra, tolerancia, empátia, multikulturalitás, nemzet, állam, etnikum, nemzetiség, identitás, nemzetállam, államnemzet, nacionalizmus, közösség, himnusz, címer, társadalom,
kultúra, asszimiláció, integráció, inklúzió, globalizáció, szubkultúra, deviancia, konformitás.

A társadalmi szabályok
A kulturális evolúció alapvető jellemzői.
319

Órakeret
11 óra
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A társadalmak történeti fejlődése és az együttélési szabályok változásainak okai
és következményei.
Az erkölcsi döntéshozatal és személyes erkölcsi felelősség irodalmi példái. Az
ok-okozat-következmény logikai sorrendje, egymásra épülése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A társadalmi együttélés alapvető szabályai, eredetük és rendeltetésük.
Matematika:
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog közötti különbségtétel.
A következtetés, érvelés,
Hagyomány, kultúra és törvénykezés viszonya.
bizonyítás és cáfolat
Az erkölcsi döntéshozatal nehézségei
szabályainak alkalmazáA lelkiismeret szabadsága és a személy erkölcsi felelőssége. Szándék és sa.
következmény.
Önállóság és példakövetés. Önmegvalósítás és önkorlátozás.
Az intolerancia, a gyűlölet, a kirekesztés, a rasszizmus, mint erkölcsi
Történelem:
probléma.
Az együttélés formáinak
A szabályok változásainak okai, a törvények és törvényhozók szerepe.
és szabályainak alakulása a történelem folyamán.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészetismeret–
kommunikáció:
Az erkölcsi döntéshozatal és személyes erkölcsi
felelősség irodalmi példái.
Kulturális evolúció, szokás, hagyomány, erkölcs, jog, törvénykezés, lelkiismeret, értékrend, intolerancia, kirekesztés, rasszizmus.

Jogi alapismeretek

Órakeret
11 óra

Törvényalkotás (szokásjog és írott törvények) a történelemben.
A felvilágosodás eszmerendszere.
Jognyilatkozat, Függetlenségi Nyilatkozat, Emberi és Polgári Jogok NyilatkoElőzetes tudás
zata.
Korábbi ismeretek emberjogi konfliktusokkal kapcsolatban.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az alapvető emberi jogok történeti kialakulása
Történelem:
Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok, valamint az ezekhez társuló Szokásjog és írott törvékötelességek.
nyek a történelemben.
Jogi egyenlőtlenségek.
Emberjogi problémák, konfliktusok napjainkban.
A bírósági eljárás szereplői és főbb szakaszai.
Művészetismeret–
Törvény, rendelet, jogszabály.
kommunikáció:
A munkajogi alapismeretek néhány fontos eleme.
A hivatalos okiratok
A szerződések alapvető formai és tartalmi követelményei, a jogorvoslati stiláris jellemzői és érlehetőségek.
telmezése.
Jog, kötelesség, alapvető emberi jogok, alapvető polgári jogok,
Kulcsfogalmak / fogalmak
szólás-, gyülekezés-, lelkiismereti-szabadság, jogforrások, tör320
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vény, rendelet, jogszabály, munkajog, munkavállaló, munkáltató, szerződés, kollektív szerződés.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A társadalmi viszonyok

Órakeret
11 óra

Társadalmi csoportok, rétegek, hierarchia a különböző történelmi korszakokban.
A magyarországi nemzetiségek múltja és mai helyzete.
Irodalmi példák a szolidaritás, kölcsönös segítség valamint az előítélet, kireElőzetes tudás
kesztés témaköreiben.
Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A társadalom megismerésének módszerei.
Történelem:
A mai magyar társadalom rétegződésének fő jellemzői, szociokulturális Nemzetiségi kérdés,
sajátosságok.
törvénykezés MagyarorA magyarországi nemzetiségek számaránya, jellemzői, jogai
szágon.
A helyi társadalom fogalma.
Szolidaritás, kölcsönös segítség.
Az előítélet fogalma, kialakulása, főbb okai.
Földrajz:
Sztereotípia, kirekesztés.
Magyarország és a
A társadalmi igazságosság kérdése.
Kárpát-medence földrajMagánérdek és közjó, részvétel a közéletben.
za; a magyarság által
Néhány jellegzetes társadalmi probléma azonosítása, megvitatása, és a
lakott, országhatáron túli
velük kapcsolatos önálló véleményalkotás.
területek.
A társadalmi különbségek kialakulásának okai, megnyilvánulásai
(pl. hajléktalanság, munkanélküliség, büntetett előélet).
A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi hatása.
Művészetismeret–
Érdekszervezetek és a civil társadalom
kommunikáció:
Irodalmi példák a szolidaritás, kölcsönös segítség valamint az előítélet,
kirekesztés témaköreiben.
Szociográfiai művek.
Társadalmi réteg, csoport, hierarchia, rétegződéstársadalmi különbségek, szegénység, érdekszervezetek, civil társadalom,
szervezetek, szociokultúra, nemzetiség, kisebbség, helyi társaKulcsfogalmak / fogalmak
dalom, szolidaritás, sztereotípia, kirekesztés, magánérdek, közérdek.

A diákok megélik saját szocializációs folyamatukat, képesek értékelni annak jellemzőit.
Felismerik a család által képviselt értékeket és erőforrásokat.
A fejlesztés várt
eredményei a 11. év- Rálátást szereznek saját társadalmi helyzetükre és életvitelükre.
Képesek saját attitűdjeik, értékrendjük megfogalmazására, képviseletére, e
folyam végén
tematikával kapcsolatos vitákban való részvételre, érvelésre, mások véleményének elfogadására vagy kulturált cáfolatára.
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El tudják magukat helyezni a nemzet, állam, etnikum, kisebbség, többség
viszonyrendszerében.
Ismerik a legfontosabb nemzeti szimbólumokat, hagyományokat és ünnepeket, ezáltal identitásuk erősödik.
Képesek követni a társadalmi együttélés alapvető szabályait.
Felismerik a mindennapi élet erkölcsi dilemmáit és kezelik azokat.
Ismerik az alapvető emberi jogokat.
Elmélyül bennük a szolidaritás, az empátia és tolerancia érzése.

2.3.4.1.2 12. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
25 óra
Történelmi példák a különböző államtípusokra és kormányzati rendszerekre.
A felvilágosodás eszmerendszere.
A hatalmi ágak fogalma és működése.
Alapvető állampolgári ismeretek.
Előzetes tudás
A média társadalmi szerepe, a nyilvánosság fontossága.
Napi hírek követése az interneten, televízióban, rádióban, nyomtatott sajtóban.
Az önkormányzatok szerepe az állampolgárok életében.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az államtípusok jellemzői, kormányzati rendszerek, államformák
Történelem:
A Magyar Köztársaság állami és közigazgatási intézményrendszere, az
Államtípusok, kormányalkotmányosság és a demokrácia alapelvei, valamint mindezek működé- zati rendszerek – példák
sének fő jellemzői.
a történelemből
Az állami szuverenitás.
A hatalmi ágak működéAz állampolgárság fogalma, ismérvei.
se – történelmi források
A magyar országgyűlés jogalkotói szerepe
elemzése.
A Magyar Alaptörvény szerepe, tartalma, módosításai
A mai Magyarország és az Európai Unió országainak politika intézményrendszerére.
Mozgókép és médiaisA szabadság rendje: jogok és kötelességek.
meret:
A közvetlen és képviseleti demokrácia jellemzői
Sajtóhírek elemzése.
Választójogi kérdések a modern demokráciákban.
A magyar választójog.
Néhány jelenkori nemzetközi konfliktus megismerése.
Az alapvető politikai, szociális és kisebbségi jogok.
Az önkormányzatiság elve.
Egy civil szervezet bemutatása.
Államtípusok, kormányzati formák, egyeduralom (monarchia),
köztársaság, parlamenti demokrácia, diktatúra, közigazgatás,
alkotmány, alkotmányosság, országgyűlés, hatalmi ágak, törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás, szociális jogok, népszavaKulcsfogalmak / fogalmak
zás, választójog, választó és választható, cenzusos választójog,
általános választójog, önkormányzatiság, civil szervezetek, társadalom.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Állampolgári ismeretek

Az életmód átalakulása
Ön- és társismereti kompetenciák, gyakorlatok.
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Órakeret
15 óra
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Pályaorientációs ismeretek.
Különböző történelmi korszakok társadalmai, a modernkori társadalom rétegződése és jellemzői.
A fogyasztási szokások alakulása.
Szocializáció, nemi szerepek.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ön- és társismereti kompetenciák fejlesztése (tréning gyakorlatok)
Osztályfőnöki óra, gazA pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei a mai Magyarországon. dasági ismeretek:
Pályaválasztási szempontok, tanácskérési lehetőségek
Pályakezdés, álláskereSzakmák, pályák, hivatások.
sés.
Személyes kompetenciák, irányultságok.
Munkaerő-piaci elváráAz önéletrajzírás és az álláskeresés alapvető „szabályai” (információfor- sok itthon és külföldön.
rások fajtái, teendők a hirdetés elolvasásától az interjúzás lezárásáig).
A fogyasztói társadalom fogalma, e társadalmi forma előnyei és hátrányai.
Művészetismeret–
A munka világának átalakulását a globalizáció korában.
kommunikáció:
A női emancipáció fogalma, társadalmi érvényesülése.
Önéletrajzírás, interjúA női munkavállalás lehetőségei, egyéni és társadalmi problémái.
technika.
Kompetencia, készség, képesség, tárgyi ismeretek, pályaorientáció, curriculum, fogyasztói társadalom, globalizáció, emanciKulcsfogalmak / fogalmak
páció.

Tematikai egység

Kultúra és globalizáció

Órakeret
7 óra

Az info-kommunikáció eszközei, használata, jelentősége.
Tanulási technikák, önálló tanulás, élethosszig tartó tanulás, tanulásmódszertan.
Multikulturális szemlélet. Alapvető emberi és polgári jogok.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az információs társadalom fogalma, valamint az információrobbanás
Mozgóképkultúra és
társadalmi hatásai.
médiaismeret:
A modern informatikai és távközlési rendszerek hatása a tanulásra és a
A média társadalmi szetapasztalatszerzésre, valamint a személyek közötti érintkezésre.
repe.
A kulturális sokféleség megőrzésének fontossága.
Médiareprezentáció,
A szólásszabadság és a nyilvános beszéd felelőssége az információs
valószerűség, hitelesség.
társadalomban.
Médiaetika, médiaszabályozás.
Info-kommunikáció, internet, információrobbanás, szólásszaKulcsfogalmak / fogalmak
badság, nyilvánosság.
Előzetes tudás

Tematikai egység

Az új gazdasági és társadalmi világrend
Órakeret
A növekedés határai
15 óra
A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai.
Természet- és társadalom-földrajzi ismeretek.
Előzetes tudás
Kulturális hagyomány, jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció történetében.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A technológiai-gazdasági fejlődés alapvető sajátosságai.
Történelem:
Az állandó növekedésre irányuló racionális gazdasági magatartás jelA tudományos-technikai
lemzői és veszélyei a piacgazdaságban.
forradalom. Az emberi323
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A gazdasági fejlődés és a környezetszennyezés alapvető összefüggései.
A mai Magyarországot érintő globalizációs kihívások néhány példája.
Az európai integráció legfőbb sajátosságai és nemzetközi szervezetei.
A technikai civilizáció és gazdasági növekedés természeti környezetre
gyakorolt hatása.
Az ökológiai válság mint erkölcsi probléma.
A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a „harmadik világban”, a népesség csökkenésének és elöregedésének problémái hazánkban és más európai országokban.
A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló kulturális, gazdasági és politikai okok.
Környezetvédő, segélyező programok, szervezetek bemutatása.
A fenntartható fejlődés társadalmi, politikai és gazdasági alapelvei.
Az emberiség közös öröksége és a jövő nemzedékek jogai.

Kulcsfogalmak / fogalmak

ség az ezredfordulón: a
globális világ és problémái.
A globális világgazdaság
fejlődésének új kihívásai
és ezek hatása hazánk
fejlődésére.
Földrajz:
Globális kihívások, migráció, mobilitás.

Természettudomány:
Környezet és fenntarthatóság.
Technológiai-gazdasági fejlődés, gazdasági növekedés, piacgazdaság, globalizáció, globális felelősség, környezettudatosság, fenntarthatóság, környezeti etika, környezetszennyezés,
környezetvédelem, ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió,
„harmadik világ”.

A tanulók ismerik az állampolgárság egyéni és közösségi jellemzőit.
Képesek az állami intézményrendszer működésének átlátására, az intézmények egymáshoz való viszonyának megértésére.
Értik a jogok és kötelességek közti összefüggéseket, tudják, hogy az emberi együttélés fontos aspektusa az egyén szabadságának és a közösség érdekeinek összehangolása.
Az állampolgári kötelezettségek iránti felelősségérzetük, elkötelezettségük
A fejlesztés várt
erősödik.
eredményei a 12. évÖnismeretük elmélyül, egyéni és közösségi szociális és életviteli kompefolyam végén
tenciáik fejlődnek.
Megértik, hogy miért nagy jelentőségű az információhoz jutás, a nyilvánosság szabadsága, gyakorlatot szereznek az információkezelésben, kritikai gondolkodásban.
Átlátják saját felelősségüket életmódjuk alakításában és környezetük védelmében.
Megismerik az állampolgár részvételi lehetőségeit a közügyekben.
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2.3.5

„Ez volt a XX. század”

A 12. évfolyamon választható, heti kétórás fakultáció praktikus és rövid távú célja, hogy a
XX. századi történelem iránt érdeklődő diákoknak támogatást nyújtson a sikeres történelem érettségihez. Hosszú távú/valódi és fontosabb célja az, hogy elmélyítse azt a tájékozottságot, amely a jelenkori világpolitikai folyamatok megértéséhez szükséges.
A feldolgozás a tematikához kapcsolódó dokumentumfilmek, játékfilmek, újságcikkek, interneten elérhető és egyéb oktatási kiegészítő anyagok segítségével történik. A szakmai tartalom
kialakítását a csoport érdeklődése, tájékozottsága és aktivitása is befolyásolja. A hatékonyság alapfeltételei a problémákra való nyitottság és a változatos munkaformákban való együttműködési képesség.
A fakultáción tanultak, illetve a foglalkozáson folyó tevékenységek számos ponton kapcsolódnak a történelemórákon szerzett ismeretekhez. Egyrészt bővítik, kiterjesztik azok körét, másrészt
lehetőséget nyújtanak a társadalmi folyamatok, jelenségek mindennapi életben tapasztalható megnyilvánulásainak tanulmányozására.
A tanórák a diákok aktív részvételére építenek. A fakultációt vezető tanár elsődleges feladata a történelmi háttér felvezetése, a diákok által felvetett kérdésekre való válaszadás és a vitavezetés. A tananyag differenciálásában elsősorban a diákok érdeklődése, önkéntes vállalása az irányadó.
A témakörök tanulmányozásának fontos eszköze a jelenre való folyamatos reflexió. Ennek
birtokában a diákok árnyaltabban és tudatosabban élhetik meg saját világukat. Értékek és értékrendek sokoldalú tanulmányozására van lehetőségük. Így kevéssé lesznek hajlamosak értékrendjük
abszolutizálására: nyitottabbá és fogékonyabbá válhatnak a másság különböző formái iránt.
Együttműködési technikáik, konfliktuskezelő képességük, kompromisszum készségük és kommunikációs kultúrájuk harmonikusan fejlődhet. A tárgykörök sokoldalú megközelítése elősegíti a differenciált értékszemlélet kialakulását, a társadalom életszerű és komplex megértését, későbbi megélését. Erősíti az empátia, a szociális érzékenység, a tolerancia attitűdjét, természetessé, belülről
fakadó késztetéssé fejleszti a másság tiszteletét.
A fakultáció infrastrukturális igénye egyrészt a vetítési lehetőség, másrészt olyan bútorzat,
amelynek az elrendezése rugalmasan hozzárendelhető a változatos munkaformákhoz és tevékenységekhez.
A tantárgy az alábbi témákat tartalmazza:
1. XX. század - remények és csalódások (7 óra)
2. Két világháború között (15 óra)
3. A második világháború (10 óra)
4. Szuperhatalmak (15 óra)
5. A keleti blokk és Magyarország (15 óra)
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.

325

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T ö r t é n el e m t a nt á r g y c s o po r t

2.3.5.1.1 12. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

XX. század – remények és csalódások

Órakeret
7 óra

Az ipari forradalom második szakasza; új iparágak, találmányok; gazdasági
átrendeződés; új gazdasági nagyhatalmak: Németország, USA, Japán. OroszorElőzetes tudás
szág és az ipari forradalom.
Gyarmatbirodalmak.
Annak vizsgálata, hogy az új század elején a technika sokak által nagy várakozásokkal és reményekkel kísért fejlődése hogyan teremtett új veszélyeket.
A nemzetállamok létrejötte, a gazdasági pozíciók átrendeződése, illetve a
gyarmatosítással is összefüggő nagyhatalmi vetélkedés miért teremtett új konfliktusokat, hogyan vezetett a világháborús szövetségi rendszerek megalakulásához.
Tantárgyi fejA technikai fejlődés, az új találmányok hogyan befolyásolták a haditechnika
lesztési célok
átalakulását, és milyen egyéb tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy a háború
négy éve alatt a különböző frontokon milliós nagyságrendben, korábban elképzelhetetlen mértékben estek áldozatul mindkét részről.
Annak megértése, hogy a modern tömegháború lehetősége és gyakorlata új és
tragikus fejezetet nyitott az emberi civilizáció történetében.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A XX. század – a századforduló
Ismeretszerzés, tanulás:
Történelem:
ígéretes és népszerű találmányai. A szövetségi rendszerek kialakuláAz első világháború
A modernizálódó Európa – gazsának kapcsolata a gyarmatosítás
előzményei és története.
dasági verseny és militarizmus.
kérdésével.
A gyarmatbirodalmak.
A szövetségi rendszerek tagjainak
Nagyhatalmi konfliktusok, szömegnevezése.
Művészetismeret–
vetségi rendszerek; antant és
kommunikáció:
központi hatalmak.
Kritikai gondolkodás:
Móricz Zsigmond: BarAz I. világháború: frontok, eseA Versailles-i béke értékelése egy
bárok,
mények, az antant győzelme.
francia, egy német és egy lengyel
Ady Endre, Babits MiA háború okozta szenvedések.
állampolgár szemével.
hály versei.
Az oroszországi forradalmak.
A Párizs környéki békék.
Kommunikáció:
A nők megváltozott szerepének be- Földrajz:
mutatása.
Európa domborzata és
A századforduló körüli időszak fevízrajza.
minista mozgalmainak bemutatása.
A tömegpárt és a klubpárt közötti
alapvető különbségek bemutatása.
Természettudomány:
Az első világháború és a napóleoni
Az elektromosság, belső
háborúk összevetése: a fegyverben
égésű motorok.
lévők száma; a fegyverzet technikai A hadászatban hasznoszínvonala, pusztító képessége; a
sítható vegyi anyagok.
hátország, illetve a civil lakosság
helyzete.
Mozgóképkultúra és
Tájékozódás térben és időben.
médiaismeret:
A gyarmatok hovatartozásának azo- A filmhíradók, tömeg326
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

nosítása a térkép segítségével.
kommunikáció, médiuAz I. világháború legfontosabb
mok hatása a mindennafrontjai, hadszínterei 1914-18 köpi életre.
zött.
A Versailles-i béke rendelkezéseinek ismertetése a térkép segítségével.
Fogalmak: nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, hátország, forradalom,
bolsevik, szovjet, polgárháború, kommunizmus, békerendszer.
Személyek: Wilson, Lenin, Trockij, Clemenceau.
Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Szentpétervár, Doberdó, Piave, Versailles, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok.
Kronológia: 1914-18, 1917, 1919.

Két világháború között

Órakeret
15 óra

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás.
Kommunista veszély; világforradalom, proletárdiktatúra. Forradalmak OroszElőzetes tudás
országban.
Az USA részvétele az első világháborúban.
Bemutatni, hogy a technikai fejlődés és a modernizáció hogyan alakítja át a
mindennapokat, és milyen mértékben destabilizálja ezt a világot a gazdasági
válság.
A totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető különbségek megvilágítása. Tudatosítani, hogy eltérő vonásaik ellenére valamennyi totalitárius rendszert néhány jól felismerhető közös sajátosság jellemez. ÉrzékeltetTantárgyi fejni, hogy a XX. században az emberek manipulálásának technikailag tökéletesílesztési célok
tett és tömegesen bevethető termékei jelennek meg. A hatásos propaganda öszszetevőinek elemzése, néhány vizuális sajátosságának rögzítése. A totalitárius
propaganda és az ellenségkép/bűnbakképzés összefüggése. A tömeg: az egyén
és a közösség új viszonya.
Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen elméletek is
valóságossá válhatnak.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
„Modern” idők: a húszas, harIsmeretszerzés, tanulás:
Történelem:
mincas évek újdonságai: divat,
A húszas-harmincas évek életformá- A két világháború közötsport, rádió, szórakozás, tánc,
jának „modern” vonásai.
ti egyetemes és magyar
mozi, nyaralás stb. A szabadidő
Az állampolgárok lehetőségei, fótörténelem.
eltöltésének új formái.
rumai a kormányzat befolyásolására
Az új Európa; a Népszövetség.
egy polgári demokráciában.
Fasiszta diktatúra OlaszországA New Deal szociális és munkajogi Művészetismeret–
ban; Mussolini, a Duce; a fasiszta rendelkezéseinek értékelése.
kommunikáció:
Olaszország.
A fajelmélet fogalmának értékelése. Bulgakov, Thomas
A világgazdasági válság.
Az élettér fogalmának, illetve külMann, Orwell, SzolzseA New Deal; Roosevelt reformpolitikai vonzatának értelmezése.
nyicin.
programja.
A nemzetiszocializmus sikerei
Kritikai gondolkodás:
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Németországban; a náci ideológia; egypártrendszer; a totális
állam kiépítésének állomásai és
eszközei; a Führer. Az antiszemitizmus gyökerei.
A sztálini Szovjetunió; a kötött
gazdaság tervutasításos formája;
ötéves tervek; erőltetett iparosítás; a mezőgazdaság kollektivizálása; a koncepciós perek funkciója és hatása.
A náci Németország terjeszkedése; az Anschluss és Csehszlovákia feldarabolása; a szovjetnémet megnemtámadási szerződés.
Japán terjeszkedése Ázsiában; a
japán-kínai háború.

Az amerikai elnökválasztási kampány, a sztálinista tömegdemonstrációk és a náci parádék közötti különbségek elemzése.
Az „ellenségkép” értékelése: kiket
céloz meg és milyen hatásfokkal
működik a náci Németországban és
a sztálini Szovjetunióban.
A film propaganda eszközként való
értékelése, összevetése a a médiák
mai szerepével, lehetőségeivel.
Az „ellenségkép” fogalmának értékelése, szociálpszichológiai funkciójának elemzése. Jelenkori konfliktusok megnevezése, ahol az „ellenségkép” politikai manipulációként működik.
Kommunikáció:
Vita arról, hogy a társadalmi igazságosság érvényre juttatásának milyen útjai lehetnek egy társadalomban.
Összefüggés megfogalmazása a
Versailles-i békeszerződés, a világgazdasági válság és az NSDAP népszerűségének növekedése között.
Az „alattvaló” és az „állampolgár”fogalmának különbsége.
A diktatórikus, a fasiszta és a nemzetiszocialista (náci) szavak jelentésének, a jelentések fokozati különbségének magyarázata.
A harmincas évekbeli filmes propaganda látványos elemeinek: kép és
zene; mozgalmasság; a tömeg szerepeltetése; szimbólumok; az erő
kifejeződése; a Vezér arcai, stb.
bemutatása.
Annak indoklása, hogy a kommunista modell szükségessé teszi a
mezőgazdaság kollektivizálását.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Földrajz:
Európa természeti adottságai. Az új határok és a
természeti környezet
összefüggései.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A tömegkommunikáció,
a filmhíradók és a médiumok hatása a mindennapi életre.
A goebbelsi propaganda
sikere. A média kifejező
eszközei és ezek hatásmechanizmusa.
A fényképezés, a film
jelentősége.
A magyar hangosfilm
kezdetei.
Ének:
A dzsessz.
Testkultúra:
Olimpiatörténet – a berlini olimpia (1936).

Tájékozódás térben és időben:
A Harmadik Birodalom növekedésének bemutatása a második világháború kitöréséig.
Fogalmak: Parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nagy
gazdasági világválság, tőzsde, túltermelési válság, totális diktatúra, nemzeti szocializmus, nácizmus, Führer-elv, fajelmélet,
antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda, fasizmus, korporatív
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állam, kollektivizálás, GULAG.
Személyek: Mussolini, Hitler, Sztálin, Roosevelt.
Topográfia: Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Szudéta-vidék.
Kronológia: 1929, 1929-1933, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A második világháború

Órakeret
10 óra

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás.
A Szovjetunió létrejötte.
A gazdasági világválság.
Előzetes tudás
A náci Németország.
Revíziós külpolitika Magyarországon.
Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen elméletek is
valóságossá válhatnak.
Megmutatni, hogy a tudomány és a modern kor vívmányai mennyiben okozói
Tantárgyi fejés segítői mindannak, ami történt.
lesztési célok
Hogyan válik a betegségeket, éhséget, természeti csapásokat legyőző XX. századi ember egy sokkal szélsőségesebb kiszolgáltatottság foglyává.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Lengyelország lerohanása; LenIsmeretszerzés, tanulás:
Történelem:
gyelország felosztása.
A tengely, illetve az antifasiszta
A második világháború
Németország sikerei Nyugatkoalíció oldalán harcoló hatalmak
története.
Európában: Dánia, Norvégia,
felsorolása.
Belgium, Hollandia, Luxemburg;
a francia kapituláció.
Kritikai gondolkodás:
Mozgóképkultúra és
Anglia egyedül; a légicsata.
A technikai-tudományos háttér, a
médiaismeret:
A Szovjetunió elleni hadjárat; az bürokratikus közigazgatás és a töA goebbelsi propaganda
antifasiszta koalíció létrejötte;
meges deportálások lebonyolítása
sikere. A média kifejező
Moszkva és Sztálingrád.
közötti összefüggések felismerése.
eszközei és ezek hatásAz USA belépése a háborúba; az
mechanizmusa.
ázsiai hadszíntér.
Kommunikáció:
A fényképezés, a film
Az afrikai hadszíntér.
Annak megindoklása, hogy miért
jelentősége.
A náci birodalom új rendje Euró- nem sikerült Magyarországnak kipában; kényszermunka és zsidólépni a háborúból.
törvények; a cigányság üldözése; Vita arról, hogy szükséges volt-e az Földrajz:
a Wannsee-i konferencia; konatombomba bevetése a háború véEurópai és közel-keleti
centrációs és megsemmisítő tábo- gén. A katonai és erkölcsi-etikai
jelentős nyersanyaglelőrok; a "végső megoldás".
érvek vizsgálata.
helyek.
Magyarország német megszállása; a magyarországi holocaust.
Tájékozódás térben és időben:
A D-day; a szövetségesek partra- A térkép segítségével a világháború
szállása Normandiában.
legfontosabb eseményeinek, hadA szovjet hadsereg előnyomulászíntereinek, frontjainak és fordulósa; Horthy kiugrási kísérlete;
pontjainak felsorolása..
nyilas diktatúra Magyarországon;
a magyarországi szovjet hadműveletek.
A jaltai konferencia; Roosevelt
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halála; Berlin eleste; az európai
háború vége.
Háború Ázsiában; Potsdam; az
atomkísérletek; az atombomba
bevetése Japánban; a II. világháború vége.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: totális háború, antifasiszta koalíció, hadigazdaság,
koncentrációs tábor, gettó, deportálás, népirtás, holokauszt,
partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, bécsi döntések,
területi revízió, hadigazdaság, „hintapolitika”, nyilasok, nyilas
mozgalom, zsidótörvények, gettó, deportálás, munkaszolgálat,
hadifogság, nyilas uralom.
Személyek: Roosevelt, Hitler, Sztálin, Churchill, Rommel,
Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Horthy Miklós,
Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway-szigetek, ElAlamein, Sztálingrád, Kurszk, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, ÉszakErdély, Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar.
Kronológia: 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6., 1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. szeptember 2.,
1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944. október 15. 1945. április.

Szuperhatalmak

Órakeret
15 óra

A szövetségesek háború alatti együttműködése.
Az USA gazdasági fejlődése, pozícióinak megváltozása a XX. század első felében.
A sztálinista modell elemei.
A gyarmatosítás, a gyarmatbirodalmak.
A szövetségesek háború alatti együttműködése.
Érzékeltetni, hogy a II. világháború után az Európa centrikus világkép végképp
leáldozott.
A két szuperhatalom elkülönülése hogyan teremt végletesen megosztott világot
egy olyan korban, amikor a technikai fejlődés jóvoltából az ember a világűrbe
hatol.
Melyek azok az összeütközési pontok, melyek egy új világháború veszélyét
hordozzák.
A szocialista világrendszer hogyan próbál vonzó alternatívát nyújtani a tőkés
világgal szemben.
Megmutatni a szocialista integráció sikertelenségének okait; a kelet-középeurópai térség iparosodásának és gazdasági teljesítőképességének alakulását.
Érzékeltetni, hogy milyen változást hoz a keleti blokk és a Szovjetunió felbomlása a térségben.
Végigkísérni, hogy a XX. században hogyan válnak önállóvá a volt gyarmatok.
Megmutatni, hogy a felszabadulást milyen nehézségek, konfliktusok kísérik; a
fejlett ipari országok milyen eszközökkel segíthetnek az egyenlőtlen fejlődés
okozta hátrányok leküzdésében.
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Érzékeltetni az Észak-Dél konfliktus mibenlétét; a harmadik világ általános
problémáit.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A háború utáni rendezés. A néIsmeretszerzés, tanulás:
Történelem:
met nemzetiségűek kitelepítése.
A két Németország létrejöttének
A kétpólusú világrendA háborús bűnösség jogi kategó- bemutatása.
szer története.
riája; a háborús főbűnösök pere
A faji megkülönböztetés fogalmáNürnbergben.
nak; a mindennapi életben való
Izrael állam megalakulása.
megjelenésének ismerete.
Művészetismeret–
A két központú világrend kialaA pozitív diszkrimináció fogalmákommunikáció:
kulása és a hidegháború kezdete. nak ismerete.
Orwell, Szolzsenyicin,
A Marshall-terv.
Jugoszlávia felbomlásának körülHrabal.
A NATO megalakítása.
ményei.
A szovjet hatalmi tömb kialakítá- A háborús bűnösség fogalmának,
sa 1947-49 között; a KGST; a
illetve a fogalom tartalmának isme- Mozgóképkultúra és
sztálinista modell elemei.
rete.
médiaismeret:
A német kérdés; a két német álDokumentumfilmek,
lam létrejötte.
Kritikai gondolkodás:
filmhíradók elemzése.
A gyarmati felszabadító mozgal- A vallási fanatizmus, szélsőségesség Tömegkommunikációs
mak.
közösségformáló erejének bemutaeszközök.
Korea és Vietnam.
tása.
Sztálin halála; a hruscsovi nyitás
meghatározó elemei.
Kommunikáció:
Természettudomány:
Problémák a szocialista blokkon
Annak megvitatása, hogy a törvéHidrogénbomba, nukleábelül: 1953. NDK; 1956. Lennyes szabályozás és szankcionálás
ris fegyverek.
gyelország; 1956. Magyarország. automatikusan felszámolja-e a
Polgárjogi küzdelmek az USArasszizmust, illetve diszkriminációt.
ban; az 1964-es polgárjogi törGandhi jelentőségének értékelése,
Földrajz:
vény
az erőszakmentesség elvének bemu- Csillagászat, űrkutatás.
Az olajválság gazdasági hatása a tatása.
keleti, illetve nyugati világban.
A Gorbacsov-korszak; a Szovjet- Tájékozódás térben és időben:
Testkultúra:
unió felbomlása.
A térkép segítségével a gyarmati
Olimpiatörténet (1980,
Rendszerváltás Közép-Keletfelszabadító mozgalmak nagy hul1984).
Európában. A nemzeti konfliktu- lámainak bemutatása, a függetlenné
sok megerősödése, Jugoszlávia
váló új országok megnevezése.
felbomlása.
A térkép segítségével a közép-keletAz ázsiai kontinens; Japán és a
európai térség rendszerváltás utáni
délkelet-ázsiai régió világgazdapolarizálódásának bemutatása.
sági szerepének növekedése.
Fogalmak: háborús bűnös, vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, atombomba, kommunista diktatúra, enyhülési
politika, gyarmati felszabadító mozgalmak, harmadik világ,
régió, világgazdaság, globalizáció, globális világ, integráció,
szociális piacgazdaság, európai integráció, népességrobbanás,
fogyasztói társadalom, urbanizáció, környezetkárosítás, körKulcsfogalmak / fogalmak
nyezeti katasztrófa, terrorizmus, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás.
Személyek: Nehru, Gandhi, Mao-Ce-tung, Truman, Adenauer,
Hruscsov, Brezsnyev, Kennedy, Brandt, Walęsa, Reagan, Gorbacsov.
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Topográfia: NSZK, NDK, Kuba, Korea, Vietnam, Izrael, Afganisztán.
Kronológia: 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975,
1990, 1991.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A keleti blokk és Magyarország

Órakeret
15 óra

A II. világháború. Kelet-Közép-Európa a szovjet érdekszférában.
A kétpólusú világrendszer kialakulása.
A szovjet modell bevezetése a szocialista blokkban.
Előzetes tudás
A szocialista integráció problémái; a gazdasági összeomlás.
A Szovjetunió felbomlása; rendszerváltás a szocialista országokban.
Érzékeltetni, hogy a kelet-nyugat elhatárolódás milyen feltételrendszert hozott
létre Magyarországon. Milyen átalakulásokkal járt a sztálinista modell bevezetése.
Az 1956-os forradalom miben kényszerített ki változásokat; a kádári rendszer
mennyiben teremtett sajátos típust a szocialista rendszeren belül. A szocialista
világrendszer hogyan, milyen eszközökkel próbált vonzó alternatívát nyújtani a
Tantárgyi fejtőkés világgal szemben.
lesztési célok
Megmutatni a szocialista integráció sikertelenségének okait; a kelet-középeurópai térség - benne Magyarország - gazdasági teljesítőképességének alakulását, az olajválság utáni csökkenését.
A szocialista gazdaságpolitika miért vezetett eladósodáshoz; mennyiben határozza ez meg a rendszerváltás utáni Magyarország lehetőségeit.
A magyarországi rendszerváltás nemzetközi és hazai háttere.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A koalíciós korszak.
Ismeretszerzés, tanulás:
Történelem:
A sztálinista diktatúra 1949Az 1945 utáni társadalmi mobilizá- Magyarország története
1953.
ció bemutatása.
1945-től az ezredforduAz 1956-os forradalom és sza1956 nemzetközi jelentőségének
lóig.
badságharc.
értékelése.
A szovjet beavatkozás; megtorlás Statisztikai adatok alapján az életés konszolidáció; a "szocializmus színvonal növekedésének bemutatá- Művészetismeret–
alapjainak lerakása" Magyarorsa a Kádár-korszakban.
kommunikáció:
szágon.
A szocialista iparosítás településIllyés Gyula: Egy monA hatvanas évek; a felnövekvő új szerkezetre gyakorolt hatásának
dat a zsarnokságról.
nemzedék értékrendje. A "fobemutatása.
gyasztói társadalom" magyarorA szocialista városépítészet stilisztiszági megjelenése.
kai és funkcionális elemeinek bemu- Mozgóképkultúra és
Életforma és életszínvonal a het- tatása.
médiaismeret:
venes-nyolcvanas években.
Dokumentumfilmek,
Eladósodás; gazdasági és társaKritikai gondolkodás:
filmhíradók elemzése.
dalmi válságtünetek.
Családtörténeti kutatómunka készí- Tömegkommunikációs
A rendszerváltás körülményei; az tése.
eszközök.
1990-es választások.
A Rákosi-féle személyi kultusz kellékeinek összevetése a megismert
totalitárius rendszerek propagandáTestkultúra:
jával.
Olimpiatörténet. Magyar
A szocialista értékrend bemutatása
részvétel és sikerek a
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az 1945-1990 közötti korszak mozgalmi dalainak szövegei alapján.

korszak olimpiáin.

Kommunikáció:
Vita arról, hogy a népesség növekedése mennyiben függvénye az életszínvonalnak.
Vita arról, hogy a „lakótelep” menynyiben kényelmes és otthonos élettér.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Tájékozódás térben és időben:
A térkép segítségével a legfontosabb szocialista iparvárosok felsorolása.
Fogalmak: vasfüggöny, koalíció, háborús bűnös, népbíróság,
jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás, pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás, vízum.
Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás,
Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: Sztálinváros, Leninváros.
Kronológia: 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10.,
1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956.
október 23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23.,
1989-1990, 1990, 1991.

A topográfiai ismeretek, topográfiai tájékozottság megerősítése.
A filmeken látott események, szereplők segítségével a történelmi ismeretek
elmélyítése.
A fejlett ipari társadalom legfontosabb sajátosságainak ismerete.
A tömegkommunikáció működésének, hatásának ismerete.
A forráskritikai képességek megerősítése.
Az alapvető szociálpszichológiai fogalmak, mechanizmusok ismerete.
A technikai fejlődés, a fegyverkezés és az emberiség veszélyeztetettsége közötti összefüggés felismerése.
A demokratikus készségek, technikák megerősítése.
A multikulturális szemlélet megerősítése.
A társadalmi szolidaritás lokális, regionális és globális fontosságának felismerése.
A környezettudatos életvezetési szokások megerősítése.
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2.4 Matematika
2.4.1 Bevezető – 7-12. és nyelvi előkészítő
évfolyam
Célok: nevelési célok és fejlesztési feladatok
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető célunk, hogy tanulóink
mindinkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai
logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai,
geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat.
Fontos célunk, hogy sokoldalúan fejlesszük a tanulók modellalkotó tevékenységét, a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztését.
Fontos, hogy a tanulóinkat felkészítsük arra, hogy hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. Az adatok, táblázatok, grafikonok és függvények
értelmezésének megismerése segítheti a mindennapokban való reális tájékozódásukat. Módszereink
közé tartozik az egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése is, megkívánjuk a szaknyelv
életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban
egyaránt.
Az iskola gazdasági tárgyakat is tanít. Emiatt, és a kiemelt fontosság miatt is matematikafeladatainkban gyakran szerepelnek pénzügyi fogalmak: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés és növekedés, törlesztés, futamidő stb. Megismerjük, hogy milyen matematikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, illetve a matematikát csak kisebb részben
használó szakmák. Ezzel segítjük a tanulók pályaválasztását.
A tananyag egyes részeit csoportmunkában, projektmunkában dolgozzuk fel. Ezáltal is fejlődik diákjaink együttműködési képessége, a kommunikációs képessége, hozzájárul a reális önértékelésük kialakulásához is. Mindezeken túl is gondot fordítunk a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség, bizonyítási készség fejlesztésére.
A Közgazdasági Politechnikum célként tűzte ki és nagymértékben támogatja a digitális
kompetencia fejlesztését. A matematika tanulásában és tanításában rendszeresen használunk IKT
eszközöket. Támogatjuk az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok célszerű felhasználását. A tanárok továbbképzésein résztvevőként és
képzőként is megjelennek az iskola matematikatanárai módszertani, didaktikai és oktatástechnikai
területeken egyaránt. Az iskola aktívan részt vesz a pályázatokban, a pályázatai közül nem egy támogatja matematika tanítását segítő eszközök és szoftverek beszerzését, a tanuláshoz használt számítástechnikai felszereltség bővítését, a tehetséggondozást.
Lehetőségek, megoldások – a matematika tanulásának szakaszai és a differenciált fejlesztés
lehetőségei
A Közgazdasági Politechnikumban a matematika tantárgy tanulása és tanítása három jól elkülönülő
szakaszban történik.
− A 7. és 8. évfolyamban heti három órában van matematika, itt a normál általános iskolai tananyagot tanítjuk.
− A nyelvi előkészítő évben heti két órában van matematika.
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Ennek az évnek több funkciója is van. A legfontosabb feladat az, hogy mindazokat a matematikai
ismereteket, amelyekre a tanulók az előző nyolc év tananyagából szert tettek, többféle szempontból
újra sorra vegyük.
Az egyik szempont a korábban tanultak ismétlése, mélyítése. A másik fontos szempont, hogy a
megszerzett matematika-tudás hétköznapi hasznosulását minél több konkrét példán keresztül felismerjék, ezáltal a diákjaink matematikai műveltsége fejlődhessen, tudásuk aktívabbá válhasson.
A harmadik szempont az, hogy az iskolába a nyelvi előkészítő évre más iskolákból érkezők megismerkedhessenek a számukra új iskolai környezettel, a követelményekkel, megismerkedjenek a már
két éve az iskolánkba járó tanulókkal. A tanév során felmérjük az új tanulók matematikatudását,
megismerjük a tehetséges tanulókat, az esetleges lemaradókra több figyelmet tudunk fordítani.
− A nyelvi előkészítő évet követő gimnáziumi szakasz 4 évének elvégzése után szülői, tanulói és
tanári szempont szerint is alapkövetelmény a sikeres érettségi és fontos, hogy a továbbtanulni szándékozó tanulóink jól felkészülten lépjenek tovább.
A négyéves szakasz két részre bontható.
Az első két évben a tanulók csoportbontásban tanulják a matematikát; az első évben heti három, a
második évben heti négy órában.
A második két évben − a tanulók egyéni választásának megfelelően − három különböző irányban
folytatódhat a tanulás.
- A középszintű érettségire készülő tanulók ebben a két évben heti négy, illetve három órában
tanulják a matematikát. Alapvetően a matematika alkalmazás-központú tanítása, a matematikai ismeretek hétköznapi használhatóságának bemutatása a feladat. Mindezek mellett természetesen a középszintű érettségire való alapos felkészülés is megtörténik.
- Az emelt szintű érettségit célként kitűzők heti hat, illetve heti öt órában tanulják az emelt
szintű érettségi követelményeknek megfelelő tananyagot, külön csoportban.
- A matematikát kedvelő, de az emelt szintű érettségit célként nem vállaló tanulók számára
nagy lehetőség az, hogy külön csoportban, heti hat, illetve öt órában tanulhatják kedvelt tantárgyukat a számukra kialakított tanterv szerint. A magasabb óraszám miatt a tanulók közül
többen is olyan főiskolán, egyetemen folytatják tanulmányaikat, ahol az egyik tantárgy a
matematika. Természetesen hátrányból indulnak a matematikát emelt szinten tanulókkal
szemben, de nagy előnyük van azokkal szemben, akik csupán heti 3 órában tanulhatták a
tantárgyat.
Az iskola „specialitása” az, hogy a négyéves szakasz első két éve után a tanulók kisérettségi vizsgát
tehetnek matematikából. A Közgazdasági Politechnikum matematika kisérettségi vizsgái már 1994
óta léteznek, a vizsgák bizonyos értelemben a jelenlegi középszintű matematika érettségi modelljének tekinthetők. A vizsga első része kötelezően előírja egy olyan számítógépes program felhasználói szintű alkalmazását, amely a tanult matematikai ismeretekhez kapcsolódik (függvényelemzés,
egyenlet grafikus megoldása, függvény-felismerés), második része megfelel a középszintű matematika érettségi első részének, míg harmadik része a középszintű érettségi II.A részének felel meg.
Dokumentumok: a Közgazdasági Politechnikum kerettantervének sajátosságai
A Politechnikum matematika kerettantervei nagyrészt a központi kerettantervekre épülnek. Az iskola sajátosságai miatt eltérés mutatkozik − a fentiekben leírtak miatt − a tervezhető óraszámokban, a
más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokban. Ezek az eltérések növelik a kitűzött fejlesztési és
nevelési célok elérésének esélyét, a tanulók számára többlet-tudást és többlet-esélyt biztosítanak a
középiskola elvégzését követő életszakaszukban.
A Közgazdasági Politechnikum matematika-tanítási szempontból (is) mindig nyitott volt a kísérletekre, a tanulási-tanítási módszerek jobbítására, megújítására. Emiatt a központi kerettantervek
módszertani, szakmai újítási javaslatai hiánytalanul bekerültek a saját tantervekbe is.
Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban
gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. Az
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iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz, illetve
igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a
rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább
szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni.
Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós
készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának
igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni különböztetni, azokat
helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához való
szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás
előtt mind gyakrabban tervek, vázlatok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e
legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok
esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni.
A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az
egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.
A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyetemes
kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges
feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára ösztönöz. A
geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus,
pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti.
Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott igényes
feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a matematika, illetve a reál tárgyak
iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát.
A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli különbségek miatt 7. osztálytól ajánlott, 8. osztályban pedig alapvetően szükséges a tárgy csoportbontásban
való tanulása. Ezzel célszerű lehetőséget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának elmélyítésére.
A nyelvi előkészítő évben nagyrészt az eddigi matematikai ismeretek elmélyítése történik,
illetve a sikeres matematika tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése. Néhány témában megtörténik a korábban tanultak összefoglalása, rögzítése, és továbbfejlesztése (pl.: algebrai
alapazonosságok, geometriai szerkesztések, halmazok, halmazműveletek).
Az egyes anyagrészek feldolgozásában nagy szerepet kap a matematika hétköznapi életben történő
alkalmazásainak bemutatása, gyakorlása (pénzügyi műveletek, táblázatok elemzése, képletek értelmezése, grafikonok olvasása, mérés stb.). A számolási gyakorlatok és szöveges feladatok nagy része
gyakorlati jellegű. Sok – a mindennapi életben felbukkanó – probléma megoldását segíti a geometria is (telek területe, padló burkolásához szükséges anyagszükséglet kiszámítása, stb.).
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A matematika példák mellett olyan józan észt kívánó feladatok és rejtvények feldolgozására is sor
kerül, amelyek megoldása során a diákok gyakorolhatják a vitát, az érvelést, a hibás gondolatmenet
és következtetés javításának módszereit.
A 9. évfolyamtól kezdve azoknak is, akik majd később, fakultáción akarnak felkészülni matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak is, akiknek a középiskola után nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, egész életében hatni fog, hogy itt milyen készségei alakultak ki
a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző gondolkodásban. A tanulókat ebben az időszakban
lehet megnyerni a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó fontosságú természettudományos,
műszaki, informatikai pályáknak.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a
mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal,
számos geometriai és algebrai feladattal lehet gyakorlati kérdésekre megoldásokat keresni. A geometria egyes területeinek (szimmetriák) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve világossá
tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része.
Az életkoruk is alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Követelmény, hogy
egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez.
A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi gondolkodásban megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a differenciálást. A
fejlesztési, nevelési feladatok elérésének érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát.
A 11. évfolyamon a koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző
területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.
Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más
tantárgyakban való felhasználhatóságára. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok,
problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
A 12. évfolyam az érettségire felkészítés időszaka is. Ebben az évben áttekintését adjuk a
korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek. Az érettségi előtt már
elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása, összetettebb problémák megoldása.
A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás
fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és
mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan
alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.
A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs
szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazzuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret 100 százalékát fedik le.
Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és
beszámoló órákat is.
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Tanórák száma a 7-12. évfolyamokon témakörönként – a rendszerező és a dolgozatíró órák
nélkül
órakeret
1. Gondolkodási és
megismerési módszerek
2. Számtan, algebra
3. Geometria
4. Összefüggések,
függvények, sorozatok
5. Valószínűség, statisztika
Rendszerező összefoglalás
rendszerezés, dolgozatírás

84/93
12.

700/777

15

4

49

40
45

25
55

4
24

109
150

15

18

20

14

67

7

6

7

15

8

36

0

0

0

0

0

30

30

97

97

65

97

130

130

84

441

11

11

7

11

14

14

9

48

108

108

72

108

144

144

93

489

97/108
7.

97/108
8.

65/72
ny. ek.

8

11

17

10

20

47
27

37
25

28
13

40
26

15

11

0

0

13

0
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2.4.1.1 7-10. évfolyam
2.4.1.1.1 7. évfolyam
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
Órakeret
logika, kombinatorika, gráfok
10
Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két
véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis
Előzetes tudás
állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű
használata, halmazszemlélet fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés,
A tematikai egység
szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejnevelési-fejlesztési
lesztése.
céljai
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása.
Ismeretek
Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz.
Matematikatörténet:
Cantor.

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával.
Matematikatörténeti ismeretek
gyűjtése könyvtárból, internetről.
Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, A matematikai szaknyelv pon- Művészetismeret−kommunikáció:
„nem”, „van olyan”, „minden” tos használata.
a lényeges és lényegtelen megkü„legalább”, legfeljebb” kifeje- A nyelv logikai elemeinek egy- lönböztetése.
zések használata.
re pontosabb, tudatos használata.
Egyszerű („minden”, „van
olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák
kapcsán.
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés,
módszeres próbálkozás, cáfolás.

Kulturált érvelés a csoportmunkában.

A bizonyítási igény erősödése.
Tolerancia, kritikai szemlélet,
problémamegoldás.
A kulturált vitatkozás elsajátítása.
A gyakorlati élethez és a társ- Szövegelemzés, értelmezés,
Természettudomány; földrajz:
tudományokhoz kapcsolódó
lefordítás a matematika nyelvé- számításos feladatok.
szöveges feladatok megoldása. re. Ellenőrzés, önellenőrzés
iránti igény erősödése. Igényes
339

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M at e m at i k a

grafikus és verbális kommunikáció.
Matematikai játékok.
Aktív részvétel, pozitív attitűd.
Hanoi torony.
Egyszerű kombinatorikai felSorba rendezés, kiválasztás.
adatok megoldása különféle
Néhány elem esetén az összes
módszerekkel (fadiagram, útdi- eset felsorolása. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszeagram, táblázatok készítése).
rezett felsorolásában.
Kulcsfogalmak /
fogalmak

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz.
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.
Ellentett, abszolút érték, reciprok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
Előzetes tudás következtetéssel, egyenes arányosság.
Alapműveletek racionális számokkal írásban.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő
szöveges feladat alkotásával.
A tematikai egyA szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, törtség nevelésirészeik képzeletben való felidézése.
fejlesztési céljai
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos
tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése,
megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás
erősítése.

Ismeretek
Racionális számok (véges,
végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra
(végtelen, nem szakaszos
tizedes törtek).
A természetes, egész és racionális számok halmazának
kapcsolata.
Műveletek racionális számkörben írásban. Az eredmény
helyes és értelmes kerekítése.
Eredmények becslése, ellen-

2. Számelmélet, algebra

Fejlesztési követelmények
A számfogalom mélyítése.

Kapcsolódási pontok

A rendszerező képesség fejlesztése.
Műveletfogalom mélyítése.
A zárójel és a műveleti sorrend
biztos alkalmazása.
Számolási és a becslési készség
340

Természettudomány; földrajz:
számításos feladatok.
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őrzése.

fejlesztése.
Az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése.
A hatványozás fogalma pozi- A hatvány fogalmának kialakítása
tív egész kitevőre, egész
és elmélyítése.
számok körében.
A definícióalkotás igényének
felkeltése.
Műveletek hatványokkal:
Az alap és a kitevő változása ha- Természettudomány:
azonos alapú hatványok
tásának felismerése, megértése a az anyagmennyiség mértékegyszorzása, osztása.
hatványértékre.
sége (a mól).
Szorzat, hányados hatványozása.
Hatvány hatványozása.
Földrajz:
termelési statisztikai adatok.
10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése
Természettudomány:
10-nél nagyobb illetve 1-nél (fejben és írásban).
számítási feladatok.
kisebb számok normálalakja.
Prímszám, összetett szám.
Hatványozás azonosságainak
Prímtényezős felbontás.
használata a prímtényezős felbonMatematikatörténet: érdekes- tásnál.
ségek a prímszámok köréből.
Oszthatósági szabályok.
A tanult ismeretek felelevenítése.
Összetett oszthatósági szabá- Oszthatósági szabályok alkalmalyok: pl. 6-tal, 12-vel.
zása a törtekkel való műveletekSzámelméleti alapú játékok. nél.
Matematikatörténet: tökéle- A bizonyítási igény felkeltése
tes számok, barátságos szá- oszthatósági feladatoknál.
mok.
Legnagyobb közös osztó,
Két szám legnagyobb közös oszlegkisebb közös többszörös. tójának kiválasztása az összes
osztóból. A legkisebb pozitív
közös többszörös megkeresése a
közös többszörösök közül.
Arány, aránypár, arányos
A mindennapi élet és a matemati- Művészetismeret−kommunikáció:
osztás.
ka közötti gyakorlati kapcsolatok szövegértés, szövegértelmezés.
Egyenes arányosság, fordított meglátása, a felmerülő arányosarányosság.
sági feladatok megoldása.
A következtetési képesség fejTermészettudomány; földrajz:
lesztése.
arányossági számítások felhasználása feladatmegoldásokban.
Mértékegységek átváltása
Gyakorlati mérések, mértékegy- Környezeti nevelés és életvitel:
racionális számkörben.
ség-átváltások helyes elvégzése. Főzésnél a tömeg, az űrtartalom
Ciklusonként átélt idő és
és az idő mérése.
lineáris időfogalom, időtartam, időpont.
Történelem:
évtized, évszázad, évezred.
Az alap, a százalékérték és a A mindennapi élet és a matematiszázalékláb fogalmának iska közötti gyakorlati kapcsolat
merete, értelmezése, kiszámí- meglátása a gazdasági élet, a körtásuk következtetéssel, a
nyezetvédelem, a családi háztar341
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megfelelő összefüggések
alkalmazásával.
A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok.

tás köréből vett egyszerűbb példákon.
Feladatok az árképzés: árleszállítás, áremelés, áfa, betétkamat,
hitelkamat, bruttó bér, nettó bér,
valamint különböző termékek (pl.
élelmiszerek, növényvédő-szerek,
oldatok) anyagösszetétele köréből. Szövegértés, szövegalkotás.
Becslések és következtetések
végzése.
Zsebszámológép célszerű használata a számítások egyszerűsítésére, gyorsítására.
Az algebrai egész kifejezés
Elnevezések, jelölések megértése,
fogalma. Egytagú, többtagú, rögzítése, definíciókra való emléegynemű kifejezés fogalma. kezés. Egyszerű szimbólumok
Helyettesítési érték kiszámí- megértése és alkalmazása a matása.
tematikában. Betűk használata
szöveges feladatok általánosításánál.
Egyszerű átalakítások: záró- Algebrai kifejezések egyszerű
jel felbontása, összevonás.
átalakításának felismerése. MűveEgytagú és többtagú algebrai letek biztos elvégzése, törekvés a
egész kifejezések szorzása
pontos, precíz munkára.
racionális számmal, egytagú
egész kifejezéssel.
Matematikatörténet: az algebra kezdetei, az arab matematika.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra Az egyenlő, nem egyenlő fogalvisszavezethető egyenletek, mának elmélyítése. Algoritmikus
elsőfokú egyenlőtlenségek
gondolkodás alkalmazása. A
megoldása.
megoldások ábrázolása számAzonosság.
egyenesen.
Azonos egyenlőtlenség.
Pontos munkavégzés. Számolási
Alaphalmaz, megoldáshalkészség fejlesztése.
maz.
Az ellenőrzés igényének erősödése.
A matematikából és a minSzövegértelmezés, problémadennapi életből vett egyszerű megoldás fejlesztése.
szöveges feladatok megoldá- A lényeges és lényegtelen elküsa a tanult matematikai mód- lönítésének, az összefüggések
szerek használatával. Ellen- felismerésének fejlesztése.
őrzés.
A gondolatmenet tagolása.
Egyszerű matematikai prob- Az ellenőrzési igény további fejlémát tartalmazó hosszabb
lesztése.
szövegek feldolgozása.
Igényes kommunikáció kialakítáFeladatok például a környe- sa.
zetvédelem, az egészséges
Szöveges feladatok megoldása a
életmód, a vásárlások, a csa- környezettudatossággal, az egész342

Művészetismeret−kommunikáció:
szövegértés, szövegértelmezés.
Természettudomány:
számítási feladatok.

Természettudomány:
összefüggések megfogalmazása,
leírása a matematika nyelvén.

Természettudomány:
Képletek átalakítása. A képlet
értelme, jelentősége. Helyettesítési érték kiszámítása képlet
alapján.

Természettudomány:
számításos feladatok.

Művészetismeret−kommunikáció:
szövegértés, szövegértelmezés. A
gondolatmenet tagolása.
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lád jövedelmének ésszerű
felhasználása köréből.

Kulcsfogalmak /
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

séges életmóddal, a családi élettel, a gazdaságossággal kapcsolatban.
Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő.
Százalékalap, százalékláb, százalékérték.
Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.
Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, egynemű
kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás.
Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.

3. Geometria

Órakeret
30 óra

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz,
paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.
Téglatest tulajdonságai.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Előzetes tudás
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés,
szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése.
Szerkesztési eszközök használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket igénylő
problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok tudatosítása.
A tematikai egység
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló összehajtánevelési-fejlesztési
sának, szétvágásának elképzelése.
céljai
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
A problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: vázlatrajz,
adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió).
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség, tolerancia.
Fejlesztési követelmények
Ismeretek
Kapcsolódási pontok
A
tanult
ismeretek
felidézése,
megHáromszögek csoportosítása
oldalak, illetve szögek szerint. erősítése.
A halmazszemlélet fejlesztése. A
háromszögek tulajdonságaira vonatkozó igaz-hamis állítások megfogal-
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A háromszögek magassága,
magasságvonala. A háromszögek kerületének és területének
kiszámítása.
A háromszög és a négyszög
belső és külső szögeinek öszszege.
Matematikatörténet: Bolyai
Farkas, Bolyai János.
Érdekességek: gömbi geometria.
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe.
Szabályos sokszögek.

mazása során részvétel vitában, a
kulturált vita szabályainak alkalmazása.

Átdarabolás a terület meghatá- Informatika:
rozásához. Eredmények becslé- tantárgyi szimulációs program.
se.
Tételek megfogalmazása megfigyelés alapján. Bizonyítási
igény fejlesztése.

Törekvés a tömör, de pontos,
szabatos kommunikációra. A
szaknyelv minél pontosabb
használata írásban is.
A terület meghatározása átdarabolással.
Számítógépes animáció használata az egyes területképletekhez.
A tanult síkbeli alakzatok (három- A szerkesztéshez szükséges
szög, trapéz, paralelogramma, delto- eszközök célszerű használata.
id) szerkesztése.
Átélt folyamatról készült leírás
Nevezetes szögek szerkesztése:
gondolatmenetének értelmezé15°, 45°, 75°, 105°, 135°.
se (pl. egy szerkesztés leírt lépéseiről a folyamat felidézése).
A szaknyelv pontos használata.
Középpontos tükrözés.
Pontos, precíz munka elvégzéA transzformáció tulajdonsáse a szerkesztés során. A
gai, kép szerkesztése.
transzformációs szemlélet továbbfejlesztése.
Középpontosan szimmetrikus A matematika kapcsolata a természettel és a művészeti alkotásokalakzatok a síkban.

Rajz:
Pantheon, Colosseum.

Földrajz:
szélességi körök és hosszúsági
fokok.

Művészetismeret−kommunikáció:
szabatos fogalmazás.
Rajz:
művészeti alkotások megfigyelése a tanult transzformációk segítségével.
Rajz; természettudomány:
középpontosan szimmetrikus
kal: művészeti alkotások vizsgála- alakzatok megfigyelése, vizsgálata a természetben és a műalkota (Penrose, Escher, Vasarely).
tásokban.
Gondolkodás fejlesztése szimmetrián alapuló játékokon keresztül.

A középpontos tükrözés tulajdonságainak felhasználása a
tulajdonságok vizsgálatánál.
Tengelyes és középpontos szimmetria Pontos, precíz munka elvégzéalkalmazása szerkesztésekben.
se a szerkesztés során.
Mértékegységek átváltása raci- A gyakorlati mérések, mértékonális számkörben.
egységváltások helyes elvégzése.
Paralelogramma, rombusz tulajdonságai.
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Rajz:
festmények geometriai alakzatai.
Testkultúra:
távolságok és idő becslése, mérése.
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Természettudomány:
mérés, mértékegységek, mértékegységek átváltása.
Egyszerű számításos feladatok A számolási készség, a becslési kész- Művészetismeret−kommunikáció:
a geometria különböző területe- ség és az ellenőrzési igény fejlesztése. szövegértés, szövegértelmezés.
Zsebszámológép célszerű
iről.
használata a számítások egyszerűsítésére, gyorsítására.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés.
Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

4. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
18 óra

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Előzetes tudás
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben.
Függvényszemlélet fejlesztése.
A tematikai egység
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete,
nevelési-fejlesztési
alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényábrázocéljai
lás).
Fejlesztési követelmények
Ismeretek
Kapcsolódási pontok
Két halmaz közötti hozzárendeléA függvényszemlélet fejlesztése.
Természettudomány;
sek megjelenítése konkrét esetekIdőben lejátszódó valós folyamatok földrajz:
ben. Függvények és ábrázolásuk a elemzése a grafikon alapján.
függvényekkel leírható
derékszögű koordinátarendszerben.
folyamatok.
Lineáris függvények.
A mindennapi élet, a tudományok Természettudomány:
Egyenes arányosság és konstans
és a matematika közötti kapcsolat
út-idő; feszültségfüggvény grafikus képe.
fölfedezése konkrét példák alapján. áramerősség.
Számolási készség fejlesztése a
racionális számkörben.
Számítógép használata a függvények ábrázolására.
Egyismeretlenes elsőfokú egyenle- A tanult ismeretek alkalmazása új
tek grafikus megoldása.
helyzetben.
Grafikonok olvasása, értelmezése, Kapcsolatok észrevétele, megfoFöldrajz:
készítése: szöveggel vagy matema- galmazása szóban, írásban, grafiadatok hőmérsékletre,
tikai alakban megadott szabály gra- konok olvasása és készítése egysze- csapadék mennyiségére.
fikus megjelenítése értéktáblázat
rű esetekben.
segítségével.
Adatok és grafikonok elemzése a
környezet szennyezettségével kap- Természettudomány:
csolatban.
értékek a levegő és a víz
szennyezettségére vonatkozóan.
Egyszerű sorozatok vizsgálata.
Gauss-módszer.
Matematikatörténet: Gauss.
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Kulcsfogalmak / Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési
tartomány, értékkészlet.
fogalmak

Gondolkodási és megismerési módszerek:
− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
− Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra:
− Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.
− Az oszthatóságról tanult ismereteik megszerzése során kialakult a bizonyítás iránti igény.
− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.
A fejlesztés várt
eredményei a tan- − Normálalak használata a számok egyszerűbb írására.
év végén
− Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása.
Geometria:
− A geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések.
− A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek,
négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
− Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
− Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének számítása
feladatokban.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása.

2.4.1.1.2 8. évfolyam
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
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Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két
véges halmaz közös része.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis
Előzetes tudás
állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű
használata, halmazszemlélet fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés,
A tematikai egység
szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejnevelési-fejlesztési
lesztése.
céljai
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása.
Ismeretek
Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz.
Matematikatörténet:
Cantor.

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával.
Matematikatörténeti ismeretek
gyűjtése könyvtárból, internetről.
Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, A matematikai szaknyelv pon- Művészetismeret−kommunikáció:
„nem”, „van olyan”, „minden” tos használata.
a lényeges és lényegtelen megkü„legalább”, legfeljebb” kifeje- A nyelv logikai elemeinek egy- lönböztetése.
zések használata.
re pontosabb, tudatos használaÁllítások megfordítása.
ta.
Egyszerű („minden”, „van
Kulturált érvelés a csoportolyan” típusú) állítások igazo- munkában.
lása, cáfolata konkrét példák
kapcsán.
A matematikai bizonyítás elő- A bizonyítási igény erősödése.
készítése: sejtések, kísérletezés, Tolerancia, kritikai szemlélet,
módszeres próbálkozás, cáfoproblémamegoldás.
lás.
A kulturált vitatkozás elsajátítása.
A gyakorlati élethez és a társ- Szövegelemzés, értelmezés,
Természettudomány; földrajz;
tudományokhoz kapcsolódó
lefordítás a matematika nyelvé- életvitel:
szöveges feladatok megoldása. re. Ellenőrzés, önellenőrzés
számításos feladatok.
iránti igény erősödése. Igényes
grafikus és verbális kommunikáció.
Matematikai játékok.
Aktív részvétel, pozitív attitűd.
Hanoi torony.
Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz.
Kulcsfogalmak/
Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen.
fogalmak
Tétel, tétel megfordítása.
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Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
40 óra
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.
Ellentett, abszolút érték, reciprok.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
Számolás egyenesen és fordítottan arányos mennyiségekkel
Előzetes tudás
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is.
Százalékszámítás.
Algebrai kifejezések.
A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat
tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása;
matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával.
A tematikai egység
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik,
nevelési-fejlesztési
törtrészeik képzeletben való felidézése.
céljai
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése.
Ismeretek
Számok négyzete, négyzetgyöke.
Példa irracionális számra (π,
2 ).
Egyszerű átalakítások: zárójel
felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész
kifejezések szorzása racionális
számmal, egytagú egész kifejezéssel.
Matematikatörténet: az algebra
kezdetei, az arab matematika.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra
visszavezethető egyenletek,
elsőfokú egyenlőtlenségek
megoldása.
Azonosság.
Azonos egyenlőtlenség.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.

A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása a
tanult matematikai módszerek
használatával. Ellenőrzés.

2. Számelmélet, algebra

Fejlesztési követelmények
Négyzetgyök meghatározása
számológéppel.

Kapcsolódási pontok

Algebrai kifejezések egyszerű
átalakításának felismerése.
Műveletek biztos elvégzése,
törekvés a pontos, precíz munkára.

Természettudomány:
Képletek átalakítása. A képlet
értelme, jelentősége. Helyettesítési érték kiszámítása képlet
alapján.

Az egyenlő, nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Algoritmikus gondolkodás alkalmazása. A megoldások ábrázolása
számegyenesen.
Pontos munkavégzés. Számolási készség fejlesztése.
Az ellenőrzés igényének erősödése.
Szövegértelmezés, problémamegoldás fejlesztése.
A lényeges és lényegtelen elkülönítésének, az összefüggések
felismerésének fejlesztése.

Természettudomány:
számításos feladatok.
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Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek feldolgozása.
Feladatok például a környezetvédelem, az egészséges életmód, a vásárlások, a család
jövedelmének ésszerű felhasználása köréből.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

A gondolatmenet tagolása.
Az ellenőrzési igény további
fejlesztése.
Igényes kommunikáció kialakítása.
Szöveges feladatok megoldása
a környezettudatossággal, az
egészséges életmóddal, a családi élettel, a gazdaságossággal
kapcsolatban.
Négyzetgyök.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés.

Órakeret
27 óra
Kör és részei. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög,
négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.
Téglatest tulajdonságai.
Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok
tengelyes és középpontos tükörképének megszerkesztése.
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés,
szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztéElőzetes tudás
se. Nevezetes szögek szerkesztése.
Szerkesztési eszközök használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása.
A háromszög és a sokszögek kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.
Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismereteket igénylő
problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok tudatosítása.
A tematikai egység
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló összehajtánevelési-fejlesztési
sának, szétvágásának elképzelése.
céljai
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
A problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: vázlatrajz,
adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió).
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség, tolerancia.
Fejlesztési követelmények
Ismeretek
Kapcsolódási pontok
A háromszögek súlyvonalai,
A nevezetes vonalak tulajdon- Informatika:
oldalfelező merőlegesei, szög- ságai. Kapcsolódó tételek és
tantárgyi szimulációs program.
felezői.
fogalmak (beírt és körülírt kör,
súlypont) tapasztalati úton való
felfedezése, a tételek és definíciók kimondása.
Kör kerülete, területe.
Törekvés a tömör, de pontos,
Rajz:
3. Geometria
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A kör és érintője.

Eltolás, a vektor fogalma.
Szögpárok (egyállású szögek,
váltószögek, kiegészítő szögek).
Az egybevágóság szemléletes
fogalma, a háromszögek egybevágóságának esetei.
Az egybevágóság jelölése. ≅

szabatos kommunikációra. A
Pantheon, Colosseum.
szaknyelv minél pontosabb
használata írásban is.
A kör kerületének közelítése
méréssel.
Számítógépes animáció használata az egyes területképletekhez.
Egyszerű alakzatok eltolt képének
megszerkesztése.

A tanult transzformációk felhasználása a fogalmak kialakításánál.
A megfigyelőképesség fejlesz- Rajz, művészettörténet fakultátése.
ció:
A szaknyelv pontos használata. festmények, művészeti alkotások
egybevágó geometriai alakzatai.
Három- és négyszög alapú egyenes A halmazszemlélet és a térszemlélet Környezeti nevelés és életvitel:
hasábok, forgáshenger hálója, tulaj- fejlesztése.
modellek készítése, tulajdonsádonságai, felszíne, térfogata.
gainak vizsgálata.
Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával,
gömbbel.

Történelem:
történelmi épületek látszati képe
és alaprajza közötti összefüggések megfigyelése.
Rajz:
térbeli tárgyak síkbeli megjelenítése.
Mértékegységek átváltása raci- A gyakorlati mérések, mérték- Testkultúra:
onális számkörben.
egységváltások helyes elvégzé- távolságok és idő becslése, mérése.
se.
Természettudomány:
mérés, mértékegységek, mértékegységek átváltása.
Történelem:
Pitagorasz és kora.

Pitagorasz tétele

A Pitagorasz-tétel alkalmazása
Matematikatörténet: Pitagorasz geometriai számításokban.
élete és munkássága. A
Annak felismerése, hogy a mapitagoraszi számhármasok.
tematika az emberiség kultúrájának része.
A bizonyítási igény felkeltése.
Számítógépes program felhasználása a tétel bizonyításánál.
Egyszerű számításos feladatok A számolási készség, a becslési kész- Művészetismeret−kommunikáció:
a geometria különböző területe- ség és az ellenőrzési igény fejlesztése. szövegértés, szövegértelmezés.
Zsebszámológép célszerű
iről.
használata a számítások egy350
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Kicsinyítés és nagyítás.

szerűsítésére, gyorsítására.
A középpontos nagyítás, kicsinyítés felismerése hétköznapi
szituációkban.

Földrajz:
térkép.
Természettudomány:
mikroszkóp.

Rajz:
valós tárgyak arányosan kicsinyített vagy nagyított rajza.
Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás.
Vektor. Egybevágóság.
Kulcsfogalmak / Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.
fogalmak
Háromszög, magasságvonal, súlyvonal, szögfelező, oldalfelező merőleges.
Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

4. Függvények, az analízis elemei

Órakeret
13 óra

Számtani sorozatok.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koorElőzetes tudás
dináta-rendszerben.
Lineáris függvények ábrázolása.
Függvényszemlélet fejlesztése.
A tematikai egység
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete,
nevelési-fejlesztési
alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényábrázocéljai
lás).
Fejlesztési követelmények
Ismeretek
Kapcsolódási pontok
2
Nem lineáris függvények: f(x) = x , A mindennapi élet, a tudományok Természettudomány:
f(x) =׀x׀. és racionális törtfüggés a matematika közötti kapcsolat
út-idő; feszültségvény.
fölfedezése konkrét példák alapján. áramerősség.
Függvények jellemzése növekedés, Számolási készség fejlesztése a
fogyás.
racionális számkörben.
Számítógép használata a függvények ábrázolására.
Egyszerű függvénytranszformációk A hozzárendelési szabály és a
transzformációk kapcsolatának
megfigyelése.
Számtani és mértani sorozatok
A számtani és mértani sorozat
vizsgálata.
megkülönböztetése
Kulcsfogalmak / Másodfokú, abszolútérték és törtfüggvény, növekedés, fogyás, értelmezési tartomány, értékkészlet. Különbség, hányados.
fogalmak

Tematikai egység/

5. Statisztika, valószínűség
351
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Fejlesztési cél

15 óra
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Előzetes tudás
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.
A tematikai egység A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.
céljai
Fejlesztési követelmények
Ismeretek
Kapcsolódási pontok
Adatok gyűjtése, rendszerezése,
Adatsokaságban való eligazodás:
Testkultúra:
adatsokaság szemléltetése, grafiko- táblázatok olvasása, grafikonok
teljesítmények adatainok készítése.
készítése, elemzése.
nak, mérkőzések eredEgyüttműködési készség fejlődése. ményeinek táblázatba
rendezése.
Adathalmazok elemzése (átlag,
Számtani közép kiszámítása. Gaz- Természettudomány;
módusz, medián) és értelmezése,
dasági statisztikai adatok, grafiko- földrajz; történelem,
ábrázolásuk.
nok értelmezése, elemzése. Adatso- gazdasági ismeretek:
kaságban való eligazodás képessé- táblázatok és grafikonok
gének fejlesztése.
adatainak ki- és leolvasása, elemzése, adatok
gyűjtése, táblázatba rendezése, tömörítése.

Valószínűségi kísérletek.
Valószínűségi szemlélet fejlesztése.
Valószínűség előzetes becslése,
Tudatos megfigyelés.
szemléletes fogalma.
A tapasztalatok rögzítése.
Valószínűségi kísérletek, eredmé- Tanulói együttműködés fejlesztése.
nyek lejegyzése. Gyakoriság, rela- Számítógép használata a tudománytív gyakoriság fogalma.
történeti érdekességek felkutatásáMatematikatörténet: érdekességek a hoz.
valószínűség- számítás fejlődéséről.
Kulcsfogalmak /
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.
fogalmak

Informatika:
statisztikai adatelemzés.

Gondolkodási és megismerési módszerek:
− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
A fejlesztés várt − Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeeredményei a tanszámlálásával.
év végén
− Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra:
− Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.
− Az oszthatóságról tanult ismereteik megszerzése során kialakult a bizonyí352
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tás iránti igény.
− A négyzetgyökvonás műveletének biztos alkalmazása geometriai feladatok
megoldása során.
− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során.
− Normálalakot használata a számok egyszerűbb írására.
− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
− Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldására.
Geometria:
− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni,
pontos szerkesztéseket végezni.
− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
− Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés
nélkül).
− A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
− Térbeli alakzatok axonometrikus képének felvázolása, ennek segítségével
problémamegoldás. A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes
hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében sok, a mindennapjainkban előforduló test térfogatának, űrmértékének kiszámolása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása.
Valószínűség, statisztika:
− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása.
− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát,
felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
− Néhány kiemelkedő magyar matematikus, esetleg kutatási területének,
eredményének megnevezése.
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2.4.1.1.3 Nyelvi előkészítő év
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

1. Algebrai ismeretek

Órakeret
26 óra

Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, műveletek sorrendje, megfelelő zárójelhasználat, törtekkel való műveletek ismerete, hatványjelölés ismerete.
Egyenletek megoldása.
Előzetes tudás
Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása és ellenőrzése.
Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése.
Szabályok betartása, tanultak alkalmazása.
Elsőfokú egyenletek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiváTantárgyi fejlasztási képességének kialakítása.
lesztési célok
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása.
Számológép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Műveleti tulajdonságok, kommutativitás, asszociativitás, disztriKorábbi ismeretek felelevenítése.
butivitás. Műveletek sorrendje,
zárójelek használata.
Hatványozás 0 és pozitív egész
A hatványozás definíciójának felkitevőre.
idézése.
Hatványozás azonosságai.
Korábbi ismeretek felelevenítése,
alkalmazása. Ismeretek tudatos
memorizálása.
Normálalak.
Az egyes fogalmak (távolság, idő,
Természettudomány:
terület, tömeg, népesség, pénz, adat Tér, idő, nagyságrendek;
stb.) mennyiségi jellemzőinek kife- méretek és nagyságrenjezése számokkal. Számolás nordek becslése és számítámálalakkal írásban és számológép
sa az atomok méreteitől
segítségével. A természettudomány- az ismert világ méretéig;
okban és a társadalomban előfordu- környezetszennyezés,
ló nagy és kis mennyiségekkel törkörnyezetvédelem.
ténő számolás.
Algebrai kifejezések, nevezetes
Képletek memorizálása, alkalmazáazonosságok: (a ± b)2 polinom
sa Geometria és algebra összekap2
2
csolása az azonosságok igazolásáalakja, a − b szorzat alakja
nál.
Egyes változók kifejezése fizikai, A képlet értelmének, jelentőségének Természettudomány,
kémiai és gazdaságtani képletek- belátása. Helyettesítési érték kiszágazdasági ismeretek:
ből.
mítása képlet alapján.
Képletek alkalmazása.
Elsőfokú egyenletek. Elsőfokú
A mindennapokhoz kapcsolódó
Természettudomány:
egyenletekre vezető szöveges
problémák matematikai modelljének Mozgásos feladatok,
feladatok.
elkészítése (egyenlet felírása); a
keveréses feladatok.
megoldás ellenőrzése, a gyakorlati
feladat megoldásának összevetése a
valósággal (lehetséges-e?)
Százalékszámítás
Százalékszámítás képletei, a százaGazdasági ismeretek:
lékszámítással kapcsolatos szöveges Kamatos kamat, hitel,
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

feladatok megoldása: megtakarítás, adó.
kölcsön, áremelés, árleszállítás,
bruttó ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek
Természettudomány:
százalékos összetétele. A növekedés Oldatok, keverékek száés csökkenés kifejezése százalékkal zalékos összetétele.
(„mihez viszonyítunk”). Számológép használata.
Hatvány, alap, kitevő, a hatványozás azonosságai. A számok
normál alakja.
Százalékalap, százalékláb, százalékérték.
Műveletek sorrendje.
Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság.

2. Geometria

Órakeret
15

Térelemek, illeszkedés.
Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik.
Előzetes tudás
Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik.
A Pitagorasz-tétel ismerete.
Számítások síkban és térben.
Kerület- és területszámítások.
Tantárgyi fejFelszín- és térfogatszámítások.
lesztési célok
Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
alapján, az eredmények összevetése a valósággal.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Háromszögek. Speciális háromInformatika:
szögek. Háromszögek magasság- A definíciók és képletek pontos isGeoGebra program
vonalai. Háromszög kerülete,
merete, alkalmazása.
használata.
területe.
Négyszögek csoportosítása, spe- A definíciók és képletek pontos isTermészettudomány:
ciális négyszögek tulajdonságai.
merete, alkalmazása. TerületképleMértékegységek hasznáNégyszögek területe.
tek alkalmazása, szöveges feladalata.
toknál modell felállítása. Mértékegységek átváltása, számológép
használata.
Pitagorasz-tétel.
Ismeretek felidézése, a PitagoraszTörténelem:
tétel bizonyítása, a tétel alkalmazáA Pitagoreusok.
sa.
Kör és részei. Körcikk, körszelet. Képletek ismerete, alkalmazása.
Kör kerülete, területe. Körív
Mértékegységek átváltása. Egyenes
hossza, körcikk területe.
arányosság felállítása a középponti
szög és a hozzá tartozó körív illetve
körcikk területe között (szemlélet
alapján).
Egyszerűbb testek (hasáb, gúla,
Fogalmak ismerete, a problémához
Természettudomány:
gömb). Felszín és térfogat becslé- illeszkedő vázlatos térbeli ábra alko- Sejtek méreteinek szásek, számítások.
tása, testháló felrajzolása, felszín- és molása, a sűrűség és a
355
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

térfogatképletek alkalmazása. Szöveges feladatoknál modell alkotása,
mértékegységek ismerete, számológép használata.
Terület, felszín, térfogat.
Kör részei.
A háromszög magasságvonala.
Pitagorasz tétele.

3. Számelmélet

térfogat kapcsolata.

Órakeret
5

Oszthatósági szabályok ismerete, prímtényezős felbontás.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása.
Tantárgyi fejSzámológép használata.
lesztési célok
Szabályok betartása, tanultak alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult oszthatósági szabályok
Számelmélet elemei. A tanult
rendszerezése. Prímtényezős felbonoszthatósági szabályok. Prímtétás, legnagyobb közös osztó, legkinyezős felbontás, legnagyobb
sebb közös többszörös meghatároközös osztó, legkisebb közös
zása a felbontás segítségével.
többszörös. Osztók száma.
Egyszerű oszthatósági feladatok,
szöveges feladatok megoldása.
Prímszám, összetett szám, osztó, többszörös, legnagyobb közös
Kulcsfogalmak / fogalmak
osztó, legkisebb közös többszörös.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

4. Halmazok

Órakeret
12

Példák halmazokra, halmazba rendezés több szempont alapján.
Számhalmazok.
Előzetes tudás
Koordináta-rendszer, pontok koordinátái.
Halmazok eszközjellegű használata.
Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése.
Tantárgyi fejÖnfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készlesztési célok
ség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Részhalmaz. Halmazműveletek:
Szöveges megfogalmazások mateMűvészetismeret–
unió, metszet, különbség. Halma- matikai modellre fordítása.
kommunikáció:
zok közötti viszonyok megjelení- Elnevezések megtanulása, definíci- Mondatok, szavak, hantése.
ókra való emlékezés.
gok rendszerezése.
Természettudomány:
Halmazműveletek alkalmazása a rendszertanban, anyagok csoportosítása.
356
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Alaphalmaz és komplementer
halmaz.

A megismert számhalmazok:
természetes számok, egész számok, racionális számok.
Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése.
Szöveges feladatok
Ponthalmazok a koordináta-síkon

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Természettudomány:
Élőlények osztályozása;
besorolás közös rész
nélküli halmazokba.
A megismert számhalmazok áttekin- Informatika:
tése. Természetes számok, egész
Számábrázolás (problészámok, racionális számok elhelye- mamegoldás táblázatkezése halmazábrában, számegyenezelővel).
sen.
Annak tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. Intervallumok fajtái, jelölések.
Szöveges feladatok megoldása halmazábra segítségével. Logikai szita
alkalmazása.
Ponthalmazok ábrázolása.
Rajz:
A tér ábrázolása.
Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer
halmaz.

Informatika:
Tantárgyi szimulációs
programok használata.
Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Intervallumok.
Valós szám, racionális szám, egész szám, természetes szám.

5. Logika, kombinatorika

Órakeret
7

Gyakorlat szövegek értelmezésében.
Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készTantárgyi fejség fejlesztése.
lesztési célok
Igaz és hamis állítások megkülönböztetése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szöveges feladatok.
Modellek alkotása a matematikán
Művészetismeret–
belül; matematikán kívüli problékommunikáció:
mák modellezése. Gondolatmenet
Szövegértés; informácilejegyzése (megoldási terv).
ók azonosítása és összeMegosztott figyelem; két, illetve
kapcsolása, a szöveg
több szempont egyidejű követése (a egységei közötti tartalmi
szövegben előforduló információk). megfelelés felismerése;
Figyelem összpontosítása.
a szöveg tartalmi elemei
közötti kijelentés-érv,
ok-okozati viszony felismerése és magyarázata.
Egyszerű kombinatorikai felada- Rendszerezés: az esetek összeszám- Informatika:
tok: leszámlálás, sorba rendezés, lálásánál minden esetet meg kell
Problémamegoldás tábgyakorlati problémák.
találni, de minden esetet csak egylázatkezelővel.
Kombinatorika a mindennapokszer lehet számításba venni. Meg357
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ban.

Véletlen jelenségek.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

osztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e
ismétlődés).
Sikertelen megoldási kísérlet után
újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden
feltételre figyelt-e).

Környezeti nevelés és
életvitel:
Hétköznapi problémák
megoldása a kombinatorika eszközeivel.

Természettudomány:
Öröklés, mutáció.
Sorba rendezés, kiválasztás, kiválasztás és sorba rendezés. Faktoriális.
Esélylatolgatás, becslés.

6. Statisztika, grafikonok

Órakeret
7

Táblázatok, diagramok olvasása.
Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. TábláTantárgyi fejzat értelmezése, készítése.
lesztési célok
Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Statisztikai adatok és ábrázolásuk Adatok jegyzése, rendezése, ábrázo- Informatika:
(kördiagram, oszlopdiagram,
lása.
Adatkezelés, adatfeldolvonaldiagram).
Diagramok, táblázatok olvasása,
gozás, információmegjekészítése.
lenítés.
Történelem:
Történelmi, társadalmi
témák vizuális ábrázolása (táblázat, diagram).
Földrajz:
Időjárási, éghajlati és
gazdasági statisztikák.
Gazdasági ismeretek:
Népesség, gazdasági
statisztikák.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Környezeti nevelés és
életvitel, természettudomány:
Betegségek, járványok,
szenvedélybetegségek.
Kördiagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, sávdiagram.
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Számtan, algebra:
- Modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése;
egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása,
a megoldás önálló ellenőrzése.
- Tájékozódás a valós számkörben.
- Matematikai szöveg értő olvasása, szövegekből a lényeg kiemelése.
- Képletek kezelése, átalakítása

A fejlesztés várt
eredményei a
nyelvi előkészítő
év végén

Geometria:
- Térelemek ismerete
- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (csoportosításuk, nevezetes vonalaik).
- Négyszögek csoportosítása.
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel.
- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a
jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós
síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.
Számelmélet
- A tanult oszthatósági szabályok ismerete
- Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös kiszámítása prímtényezős felbontás segítségével
- Matematikai modell alkotása szöveges feladatok megoldása során.
Halmazok, kombinatorika:
- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
- Intervallum fogalmának ismerete.
- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
Statisztika:
- Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
- A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képessége
fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni.

2.4.1.1.4 9. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
12 óra

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba
Előzetes tudás rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.
A tematikai egy- A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülönbözteség nevelési359
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tése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós
képesség, kombinációs készség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Véges és végtelen halmaAnnak megértése, hogy csak a
zok. Végtelen számosság
véges halmazok elemszáma adszemléletes fogalma.
ható meg természetes számmal.
Matematikatörténet:
Cantor.
Részhalmaz. Halmazműve- Megosztott figyelem; két, illetve Művészetismeret−kommunikáció:
letek: unió, metszet, kütöbb szempont egyidejű követémondatok, szavak, hangok rendlönbség. Halmazok közötti
se.
szerezése; nyelvtörténet.
viszonyok megjelenítése.
Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása.
Elnevezések megtanulása, defiTermészettudomány:
níciókra való emlékezés.
halmazműveletek alkalmazása a
rendszertanban.
fejlesztési céljai

Alaphalmaz és komplementer halmaz.

A megismert számhalmazok: természetes számok,
egész számok, racionális
számok.
Valós számok halmaza. Az
intervallum fogalma, fajtái.
Irracionális szám létezése.
Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör,
gömb, felező merőleges,
szögfelező, középpárhuzamos).

Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer halmaz.
Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének
belátása.
A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok,
egész számok, racionális számok
elhelyezése halmazábrában,
számegyenesen.
Annak tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz.

Természettudomány:
anyagok csoportosítása.
Természettudomány:
élőlények osztályozása; besorolás
közös rész nélküli halmazokba.

Informatika:
számábrázolás (problémamegoldás táblázatkezelővel).

Ponthalmazok megadása ábrával. Rajz:
Megosztott figyelem; két, illetve a tér ábrázolása.
több szempont egyidejű követése
(például két feltétellel megadott
ponthalmaz).
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok
használata.
Logikai műveletek: „nem”, Matematikai és más jellegű érve„és”, „vagy”, „ha…, akkor”. lésekben a logikai műveletek
(Folyamatosan a 9–12. évfelfedezése, megértése, önálló
folyamon.)
alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai
információk felfedezése, rende360
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zése a megadott célnak megfelelően. Matematikai tartalmú (nem
tudományos jellegű) szöveg értelmezése.
Szöveges feladatok.
Szöveges feladatok értelmezése,
(Folyamatos feladat a 9–12. megoldási terv készítése, a felévfolyamon: a szöveg alap- adat megoldása és szöveg alapján a megfelelő matematikai ján történő ellenőrzése.
modell megalkotása.)
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli
problémák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási
terv).
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése
(a szövegben előforduló információk). Figyelem összpontosítása.
Problémamegoldó gondolkodás
és szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés,
a következtetés.
A „minden” és a „van
A „minden” és a „van olyan”
olyan” helyes használata.
helyes használata.
Nyitott mondatok igazságHalmazok eszközjellegű hasznáhalmaza, szemléltetés mód- lata.
jai.
A matematikai bizonyítás.
Kísérletezés, módszeres próbálKísérletezés, módszeres
kozás, sejtés, cáfolás megkülönpróbálkozás, sejtés, cáfolás böztetése.
(folyamatos feladat a 9–12. Érvelés, vita. Érvek és ellenérévfolyamokon).
vek. Ellenpélda szerepe.
Matematikatörténet:
Mások gondolataival való vitába
Euklidesz szerepe a tudoszállás és a kulturált vitatkozás.
mányosság kialakításában.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont (pl. a saját és a
vitapartner szempontjának) egyidejű követése.
Állítás és megfordítása.
Az „akkor és csak akkor” hasz„Akkor és csak akkor” típu- nálata. Feltétel és következmény
sú állítások.
felismerése a
„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját)
állítások, tételek jelentésének
elemzése.
Bizonyítás.
Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje).
Következtetés megítélése helyessége szerint. A bizonyítás gondo-
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Művészetismeret−kommunikáció;
praktikus tanulás:
szövegértés; információk azonosítása és összekapcsolása, a szöveg egységei közötti tartalmi
megfelelés felismerése; a szöveg
tartalmi elemei közötti kijelentésérv, ok-okozati viszony felismerése és magyarázata.
Környezeti nevelés és életvitel:
egészséges életmódra és a családi
életre nevelés.

Művészetismeret−kommunikáció:
mások érvelésének összefoglalása és figyelembevétele; antik
görög mitológia, filozófia és művészet.

Művészetismeret−kommunikáció:
a következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása.
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Egyszerű kombinatorikai
feladatok: leszámlálás,
sorbarendezés, gyakorlati
problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).
Egyszerű hálózat szemléltetése.

latmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése.
Példák a hétköznapokból helyes
és helytelenül megfogalmazott
következtetésekre.
Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg
kell találni, de minden esetet
csak egyszer lehet számításba
venni. Megosztott figyelem; két,
illetve több szempont egyidejű
követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).
Sikertelen megoldási kísérlet
után újjal való próbálkozás; a
sikertelenség okának feltárása
(pl. minden feltételre figyelt-e).
Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen,
elektromos hálózat a lakásban,
település úthálózata stb. szemléltetése gráffal.
Gondolatmenet megjelenítése
gráffal.

Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
Környezeti nevelés és életvitel:
hétköznapi problémák megoldása
a kombinatorika eszközeivel.
Művészetismeret−kommunikáció:
periodicitás, ismétlődés és kombinatorika mint szervezőelv
poetizált szövegekben.
Természettudomány:
molekulák térszerkezete.
Informatika:
problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel,
hálózatok.

Társadalomismeret fakultáció,
történelem:
családfa.
Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáKulcsfogalmak
ma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és követ/ fogalmak
kezmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.
Tematikai egység
/ Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
43 óra
Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése.
Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fon2. Számtan, algebra
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tossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése
a tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Számelmélet elemei.
A tanult oszthatósági szabáA tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtélyok. Prímtényezős felbontás, nyezős felbontás, legnagyobb
legnagyobb közös osztó, leg- közös osztó, legkisebb közös
kisebb közös többszörös.
többszörös meghatározása a
Relatív prímek.
felbontás segítségével.
Egyszerű oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása.
Gondolatmenet követése, egyszerű gondolatmenet megfordítása.
Érvelés.
Hatványozás 0 és negatív
Fogalmi általánosítás: a koegész kitevőre. Permanencia- rábbi definíció kiterjesztése.
elv.
A hatványozás azonosságai.
Korábbi ismeretekre való emlékezés.
Számok abszolút értéke.
Egyenértékű definíció (távol- Természettudomány:
sággal adott definícióval).
hőmérséklet, elektromos töltés,
áram, feszültség előjeles értelmezése.
Különböző számrendszerek.
A különböző számrendszerek Informatika:
A helyiértékes írásmód léegyenértékűségének belátása. kommunikáció ember és gép könyege. Kettes számrendszer.
zött, adattárolás egységei.
Matematikatörténet: Neumann János.
Számok normálalakja.
Az egyes fogalmak (távolság, Természettudomány:
.
idő, terület, tömeg, népesség,
tér, idő, nagyságrendek – méretek
pénz, adat stb.) mennyiségi
és nagyságrendek becslése és szájellemzőinek kifejezése számítása az atomok méreteitől az
mokkal, mennyiségi következ- ismert világ méretéig; szennyezés,
tetések. Számolás normálkörnyezetvédelem.
alakkal írásban és számológép
segítségével.
A természettudományokban és
a társadalomban előforduló
nagy és kis mennyiségekkel
történő számolás
Nevezetes azonosságok:
Régebbi ismeretek mozgósítákommutativitás, asszociativi- sa, összeillesztése, felhasznátás, disztributivitás.
lása.
Számolási szabályok, zárójelek használata.
Szöveges számítási feladatok Szöveges számítási feladatok
Művészetismeret−kommunikáció:
a természettudományokból, a megoldása a természettudoa szöveg.
363
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mindennapokból.

mányokból, a mindennapokból (pl. százalékszámítás:
megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és
nettó ár, ÁFA, jövedelemadó,
járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele).
A növekedés és csökkenés
kifejezése százalékkal („mihez
viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási
terv).
Számológép használata. Az
értelmes kerekítés megtalálása.

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom
Ismeretek tudatos memorizá2
2
alakja, a − b szorzat alakja. lása (azonosságok).
Geometria és algebra összeAzonosság fogalma.
kapcsolása az azonosságok
igazolásánál.
Egyszerű feladatok polinoIsmeretek felidézése, mozgómok, illetve algebrai törtek
sítása (pl. szorzattá alakítás,
közötti műveletekre. Tanult
tört egyszerűsítése, bővítése,
azonosságok alkalmazása.
műveletek törtekkel).
Algebrai tört értelmezési
tartománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása.
Egyes változók kifejezése
A képlet értelmének, jelentőTermészettudományi, Terségének belátása. Helyettesímészettudományi képletektési érték kiszámítása képlet
ből.
alapján.
Elsőfokú kétismeretlenes
Megosztott figyelem; két, ilegyenletrendszer megoldása. letve több szempont egyidejű
követése.
Különböző módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer,
ellentett együtthatók módszere).
Elsőfokú egyenletre, egyenA mindennapokhoz kapcsolólőtlenségre, egyenletrenddó problémák matematikai
szerre vezető szöveges felmodelljének elkészítése
364

Természettudomány:
számítási feladatok.
Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
Gazdasági ismeretek:
a pénzvilág működése.
Környezeti nevelés és életvitel:
tudatos élelmiszer-választás, becslések, mérések, számítások.
Gazdasági ismeretek:
a család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.
Természettudomány:
számítási feladatok megoldása (pl.
munkatétel).
Természettudomány:
számítási feladatok.

Természettudomány:
képletek értelmezése.
Természettudomány:
kinematika, dinamika.

Természettudomány:
kinematika, dinamika;
százalékos keverési feladatok.
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adatok.

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek.
x + c = ax + b .

(egyenlet, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás
ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetségese?).
Definíciókra való emlékezés.

Kulcsfogalmak / Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Azonosság. Elsőfokú egyenlet. Egyenletrendszer.
fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Órakeret
28 óra

3. Geometria

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismeréElőzetes tudás se, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Kör és gömb, hasábok,
hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete.
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A szimmetria szerepének
felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel
felismerése. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése
(megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztéA tematikai
egység nevelési- se). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
fejlesztési céljai alapján, az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb,
kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép
használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Geometriai alapfoIdealizáló absztrakció: pont,
galmak. Térelemek,
egyenes, sík, síkidomok,
távolságok és szögek testek. Vázlat készítése.
értelmezése.
A háromszög neveA definíciók és tételek pon- Informatika:
zetes vonalai, körei.
tos ismerete, alkalmazása.
tantárgyi szimulációs programok használata
Oldalfelező merőle(geometriai szerkesztőprogram).
gesek, belső szögfelezők, magasságvonalak, középvonalak
tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör.
Konvex sokszögek
Fogalmak alkotása specialiáltalános tulajdonsá- zálással: konvex sokszög,
gai. Átlók száma,
szabályos sokszög.
belső szögek összege. Szabályos sokszög belső szöge.
Kör és részei, kör és Fogalmak pontos ismerete. Természettudomány:
egyenes. Ív, húr, körkörmozgás, a körpályán mozgó test sebessé365
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cikk, körszelet. Szelő, érintő.

Thalész tétele.
A matematika mint
kulturális örökség.
Pitagorasz-tétel alkalmazásai.

A tengelyes és a középpontos tükrözés,
az eltolás, a pont
körüli elforgatás. A
transzformációk tulajdonságai.
A geometriai vektorfogalom.
Egybevágóság,
szimmetria.

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek
csoportosítása szimmetriáik szerint.
Szabályos sokszögek.
Egyszerű szerkesztési feladatok.

A Pitagorasz-tétel
alkalmazása a derékszögű háromszög
hiányzó adatainak

ge.
Művészetismeret−kommunikáció, művészettörténet fakultáció:
építészeti stílusok.
Művészetismeret−kommunikáció:
antik görög mitológia, filozófia és művészet

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása.
Ismeretek mozgósítása,
Természettudomány:
rendszerezése problémavektor felbontása merőleges összetevőkre.
megoldás érdekében. Állítás
és megfordításának gyakorlása.
Művészetismeret−kommunikáció:
antik görög mitológia, filozófia és művészet
A megmaradó és a változó
Természettudomány:
tulajdonságok tudatosítása. elmozdulásvektor, forgások.
Földrajz:
bolygók tengely körüli forgása, keringés a
Nap körül.
Szimmetria felismerése a
matematikában, a művészetekben, a környezetünkben
található tárgyakban, részvétel szimmetrián alapuló
játékokban.

Fogalmak alkotása specializálással.

Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv
készítése, ellenőrzés. Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű
követése. Pontos, esztétikus
munkára nevelés.
A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása.
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Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Művészetismeret−kommunikáció:
bevezetés a művészetekbe; kifejezés, képzőművészet; művészettörténeti stíluskorszakok.
Természettudomány:
az emberi test síkjai, szimmetriája.
Művészetismeret−kommunikáció:
kifejezés, képzőművészet; művészettörténeti
stíluskorszakok.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata
(geometriai szerkesztőprogram).

Természettudomány:
erővektor felbontása derékszögű összetevőkre.
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kiszámítására. Távolságok számítása gyakorlati feladatokban,
síkban és térben.

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó. Szimmetria. Vektor.

Kulcsfogalmak /
fogalmak

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
17 óra
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok
ábrázolása koordináta-rendszerben.
Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvénymodell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.
4. Összefüggések, függvények, sorozatok

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek
A függvény megadása,
elemi tulajdonságai.

Fejlesztési követelmények
Ismeretek tudatos memorizálása
(függvénytani alapfogalmak).
Alapfogalmak megértése, konkrét
függvények elemzése a grafikonjuk
alapján.
Időben lejátszódó valós folyamatok
elemzése grafikon alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára.
A lineáris függvény, lineá- Táblázatok készítése adott szabályris kapcsolatok. A lineáris nak, összefüggésnek megfelelően.
függvények tulajdonságai. Időben lejátszódó történések megfiAz egyenes arányosság. A gyelése, a változás megfogalmazása.
lineáris függvény grafikon- Modellek alkotása: lineáris kapcsolajának meredeksége, ennek tok felfedezése a hétköznapokban (pl.
jelentése lineáris kapcsola- egységár, a változás sebessége). Litokban.
neáris függvény ábrázolása paraméterei alapján.
Számítógép használata a lineáris folyamat megjelenítésében.
Az abszolútértékfüggvény. Az x  ax + b
függvény grafikonja, tulajdonságai ( a ≠ 0 ).
A négyzetgyökfüggvény.
Az x  x ( x ≥ 0 ) függvény grafikonja, tulajdonságai.
A fordított arányosság
a
függvénye. x  (
x
ax ≠ 0 ) grafikonja, tulaj-

Kapcsolódási pontok
Természettudomány:
időben lejátszódó folyamatok
leírása, elemzése.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata, adatkezelés
táblázatkezelővel.
Természettudomány:
időben lineáris folyamatok
vizsgálata, a változás sebessége.
Természettudomány:
egyenes arányosság.
Informatika:
táblázatkezelés.

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).

Természettudomány:
matematikai inga lengésideje.

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).

Természettudomány:
ideális gáz, izoterma.
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Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Függvények alkalmazása.
Valós folyamatok függvénymodelljé- Természettudomány:
nek megalkotása. A folyamat elemzé- kinematika.
se a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A
modell érvényességének vizsgálata.
Informatika:
Számítógép alkalmazása (pl. függtantárgyi szimulációs progvényrajzoló program).
ramok használata.
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Egyenlet, egyenletrendszer Egy adott probléma megoldása két
Természettudomány; földrajz:
grafikus megoldása.
különböző módszerrel.
számítási feladatok.
Az algebrai és a grafikus módszer
összevetése.
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Számítógépes program használata.
Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, nöKulcsfogalmak
vekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Lineáris kapcsolat. Meredekség.
/ fogalmak
Grafikus megoldás.
donságai.

Tematikai egység /
Órakeret
5. Statisztika
Fejlesztési cél
8 óra
Táblázatok, diagramok olvasása. Százalékszámítás.
Előzetes tudás
A tematikai egység Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása.
nevelési-fejlesztési Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Statisztikai adatok és ábrázolásuk
Adatok jegyzése, rendezése, ábrá- Informatika:
(gyakoriság, relatív gyakoriság,
zolása. Együttváltozó mennyiséadatkezelés, adatfeldoleloszlás, kördiagram, oszlopdiaggek összetartozó adatpárjainak
gozás, információmegjeram, vonaldiagram).
jegyzése.
lenítés.
Diagramok, táblázatok olvasása,
készítése.
Grafikai szervezők összevetése
Történelem:
más formátumú dokumentumoktörténelmi, társadalmi
kal, következtetések levonása írott, témák vizuális ábrázoláábrázolt és számszerű információ
sa (táblázat, diagram).
összekapcsolásával.
Számítógép használata.
Földrajz:
időjárási, éghajlati és
gazdasági statisztikák.
Adathalmazok jellemzői: átlag,
A statisztikai mutatók nyújtotta
Informatika:
medián, módusz.
információk helyes értelmezése.
statisztikai adatelemzés.
Nagy adathalmaz vizsgálata kevés
statisztikai jellemzővel: előnyök és
hátrányok.
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Kulcsfogalmak /
fogalmak

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Gyakoriság, relatív gyakoriság.
Gondolkodási és megismerési módszerek:
- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
- A matematika logikában megtanult szakkifejezések értése, használata a
hétköznapi életben.
- Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése;
bizonyítás gondolatmenetének követése.
- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. A gráfokról tanult ismeretek
alkalmazása gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.

A fejlesztés várt
eredményei a 9.
évfolyam végén

Számtan, algebra:
- Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl.
modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása,
a megoldás önálló ellenőrzése.
- Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer
megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
- Tájékozódás a valós számkörben.
- Matematikai szöveg értő olvasása, szövegekből a lényeg kiemelése.
Geometria:
- Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
- Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.
- A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete.
- Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat).
- Szimmetria ismerete, használata.
- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes
vonalak, pontok, körök).
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel.
- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.
- Vektor fogalmának ismerete.
- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a
jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós
síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.
- Igényes, pontos munkavégzésre a szerkesztési feladatok során.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
- A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.
- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).
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-

Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja
alapján.
Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.

Statisztika:
- Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának
és relatív gyakoriságának kiszámítása.
- Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
- Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása.
- A statisztikai feladatok megoldása során: rendszerező képesség fejlődése.
Adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőinek leolvasása.

2.4.1.1.5 10. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
23 óra

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba
rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülönböztetéA tematikai
egység nevelési- se. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési
fejlesztési céljai képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Logikai műveletek: „nem”, Matematikai és más jellegű érve„és”, „vagy”, „ha…, akkor”. lésekben a logikai műveletek
(Folyamatosan a 9–12. évfelfedezése, megértése, önálló
folyamon.)
alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai
információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. Matematikai tartalmú (nem
tudományos jellegű) szöveg értelmezése.
Szöveges feladatok.
Szöveges feladatok értelmezése, Művészetismeret−kommunikáció;
(Folyamatos feladat a 9–12. megoldási terv készítése, a felpraktikus tanulás:
évfolyamon: a szöveg alap- adat megoldása és szöveg alapszövegértés; információk azonoján a megfelelő matematikai ján történő ellenőrzése.
sítása és összekapcsolása, a szömodell megalkotása.)
Modellek alkotása a matemativeg egységei közötti tartalmi
kán belül; matematikán kívüli
megfelelés felismerése; a szöveg
problémák modellezése. Gondo- tartalmi elemei közötti kijelentéslatmenet lejegyzése (megoldási
érv, ok-okozati viszony felismeterv).
rése és magyarázata.
Megosztott figyelem; két, illetve
Előzetes tudás
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A „minden” és a „van
olyan” helyes használata.
Nyitott mondatok igazsághalmaza, szemléltetés módjai.
A matematikai bizonyítás.
Kísérletezés, módszeres
próbálkozás, sejtés, cáfolás
(folyamatos feladat a 9–12.
évfolyamokon).

Állítás és megfordítása.
„Akkor és csak akkor” típusú állítások.

Bizonyítás.

Egyszerű kombinatorikai
feladatok: leszámlálás,
sorbarendezés, gyakorlati
problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

több szempont egyidejű követése
(a szövegben előforduló információk). Figyelem összpontosítása.
Problémamegoldó gondolkodás
és szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés,
a következtetés.
A „minden” és a „van olyan”
helyes használata.
Halmazok eszközjellegű használata.
Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése.
Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. Ellenpélda szerepe.
Mások gondolataival való vitába
szállás és a kulturált vitatkozás.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont (pl. a saját és a
vitapartner szempontjának) egyidejű követése.
Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és következmény
felismerése a
„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját)
állítások, tételek jelentésének
elemzése.
Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje).
Következtetés megítélése helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése.
Példák a hétköznapokból helyes
és helytelenül megfogalmazott
következtetésekre.
Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg
kell találni, de minden esetet
csak egyszer lehet számításba
venni. Megosztott figyelem; két,
illetve több szempont egyidejű
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Környezeti nevelés és életvitel:
egészséges életmódra és a családi
életre nevelés.

Praktikus tanulás:
mások érvelésének összefoglalása és figyelembevétele.

Művészetismeret−kommunikáció:
az előmodernség jegyében – magyar irodalom a 19. század második felében: Vajda János, Mikszáth Kálmán (portré), századvégi novellisták; retorika.

Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
Környezeti nevelés és életvitel:
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követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).
Sikertelen megoldási kísérlet
után újjal való próbálkozás; a
sikertelenség okának feltárása
(pl. minden feltételre figyelt-e).

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).
Egyszerű hálózat szemléltetése.

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen,
elektromos hálózat a lakásban,
település úthálózata stb. szemléltetése gráffal.
Gondolatmenet megjelenítése
gráffal.

hétköznapi problémák megoldása
a kombinatorika eszközeivel.
Művészetismeret−kommunikáció:
periodicitás, ismétlődés és kombinatorika mint szervezőelv
poetizált szövegekben.
Praktikus tanulás:
logikus gondolkodás fejlesztése
Természettudomány:
molekulák térszerkezete.
Informatika:
problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel,
hálózatok.

Társadalomismeret fakultáció,
történelem:
családfa.
Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáKulcsfogalmak
ma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és követ/ fogalmak
kezmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

Órakeret
43 óra
Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet
megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megElőzetes tudás
oldása, ellenőrzése.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei.
A tematikai egyGyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörség nevelésiének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fonfejlesztési céljai
tossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a
tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A négyzetgyök definíció- Számológép használata.
Természettudomány:
ja. A négyzetgyök azonos- A négyzetgyök azonosságainak
fonálinga lengésideje, rezgésidő
ságai.
használata konkrét esetekben.
számítása.
A másodfokú egyenlet
Különböző algebrai módszerek
Természettudomány:
megoldása, a
alkalmazása ugyanarra a probléegyenletesen gyorsuló mozgás
2. Számtan, algebra
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megoldóképlet.

Másodfokú egyenletre
vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok.

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá
alakítása.
Gyökök és együtthatók
összefüggései.
Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása.
Egyszerű négyzetgyökös
egyenletek.
ax + b = cx + d .
Másodfokú egyenletrendszer.
A behelyettesítő módszer.

mára (szorzattá alakítás, teljes
négyzetté kiegészítés). Ismeretek
tudatos memorizálása (rendezett
másodfokú egyenlet és
megoldóképlet összekapcsolódása).
A megoldóképlet biztos használata.
Matematikai modell (másodfokú
egyenlet) megalkotása a szöveg
alapján. A megoldás ellenőrzése,
gyakorlati feladat megoldásának
összevetése a valósággal (lehetséges-e?).
Algebrai ismeretek alkalmazása.

kinematikája.

Természettudomány:
számítási feladatok.

Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.

Megoldások ellenőrzése.

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.
Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú függvény eszközjellegű használata.

Természettudomány:
például egyenletesen gyorsuló
mozgással kapcsolatos kinematikai feladat.

Egyszerű másodfokú
Informatika:
egyenlőtlenségek.
tantárgyi szimulációs programok
2
használata.
ax + bx + c ≥ 0 (vagy >
0) alakra visszavezethető
egyenlőtlenségek ( a ≠ 0 ).
Példák adott alaphalmaMegosztott figyelem; két, illetve
zon ekvivalens és nem
több szempont egyidejű követése.
ekvivalens egyenletekre,
Halmazok eszközjellegű használaátalakításokra. Alaphalta.
maz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz.
Hamis gyök, gyökvesztés.
Összefüggés két pozitív
Geometria és algebra összekapcso- Természettudomány:
szám számtani és mértani lása az azonosság igazolásánál.
minimum- és maximumprobléközepe között. Gyakorlati Gondolatmenet megfordítása.
mák.
példa minimum és maximum probléma megoldására.
Kulcsfogalmak / Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens egyenlet.
373
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fogalmak

Hamis gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép.

Tematikai egység
Órakeret
3. Geometria
/ Fejlesztési cél
48 óra
Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai. A Pitagorasz-tétel ismerete.
Előzetes tudás
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az elégséges feltétel
felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok
alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megA tematikai egyfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése).
ség nevelésiValós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
fejlesztési céljai
alapján, az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger,
hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A körív hossza. Egyenes
Együttváltozó mennyiségek
Természettudomány:
arányosság a középponti
összetartozó adatpárjainak
körmozgás sebessége, szögsebessészög és a hozzá tartozó
vizsgálata.
ge.
körív hossza között (szemlélet alapján).
Földrajz:
távolság a Föld két pontja között.
A körcikk területe. EgyeEgyüttváltozó mennyiségek
nes arányosság a középösszetartozó adatpárjainak
ponti szög és a hozzá tarto- vizsgálata.
zó körcikk területe között
(szemlélet alapján).
A szög mérése. A szög
Mérés, mérési elvek megisTermészettudomány:
ívmértéke.
merése. Mértékegységszögsebesség, körmozgás, rezgőválasztás, mérőszám.
mozgás.

Egyszerű szerkesztési feladatok.

Vektorok összege, két vektor különbsége.
Középpontos hasonlóság,

Földrajz:
tájékozódás a földgömbön; hosszúsági és szélességi körök, helymeghatározás.
Szerkesztési eljárások gyakor- Informatika:
lása. Szerkesztési terv készítantárgyi szimulációs programok
tése, ellenőrzés. Megosztott
használata (geometriai szerkesztőfigyelem; két, illetve több
program).
szempont egyidejű követése.
Pontos, esztétikus munkára
nevelés.
Műveleti analógiák (összeTermészettudomány:
adás, kivonás).
erők összege, két erő különbsége,
vektormennyiség változása (pl. sebességváltozás).
A megmaradó és a változó
Informatika:
374
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hasonlóság. Arányos osztás.
A hasonlósági transzformáció.
Hasonló alakzatok.

A háromszögek hasonlóságának alapesetei.
A hasonlóság alkalmazásai.
Háromszög súlyvonalai,
súlypontja, hasonló síkidomok kerületének, területének aránya.

tulajdonságok tudatosítása.

A megmaradó és a változó
tulajdonságok tudatosítása: a
megfelelő szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a felszín és a
térfogat változik.
Szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása.
Új ismeretek matematikai
alkalmazása.

tantárgyi szimulációs programok
használata (geometriai szerkesztőprogram).

Természettudomány:
súlypont, tömegközéppont.
Művészetismeret−kommunikáció:
magyarországi reneszánsz művészet.
Rajz:
összetett arányviszonyok érzékeltetése, formarend, az aranymetszés megjelenése a természetben, alkalmazása
a művészetekben.

Magasságtétel, befogótétel
a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe.
A hasonlóság gyakorlati
alkalmazásai. Távolság,
szög, terület a tervrajzon,
térképen.
Hasonló testek felszínének,
térfogatának aránya.
Vektor szorzása valós
számmal.
Vektorok felbontása összetevőkre.
Bázisvektorok, vektorkoordináták.
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.
A Pitagorasz-tétel és a he-

Ismeretek tudatos memorizálása, alkalmazása szakaszok
hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése:
geometriai modell.
Annak tudatosítása, hogy nem
egyformán változik egy test
felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk.
Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása.
Ismeretek mozgósítása új
helyzetben. Emlékezés korábbi információkra.
Elnevezések, jelek és egyéb
megállapodások megjegyzése.
Emlékezés definíciókra.

A valós problémák matemati375

Földrajz:
térképkészítés, térképolvasás.
Természettudomány:
példák arra, amikor adott térfogathoz
nagy felület (pl. fák levelei) tartozik.
Természettudomány:
Newton II. törvénye.
Természettudomány:
eredő erő, eredő összetevőkre bontása.
Természettudomány:
helymeghatározás, erővektor felbontása összetevőkre.
Természettudomány:
erővektor felbontása derékszögű öszszetevőkre.
Természettudomány:
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gyesszög szögfüggvényei- kai (geometriai) modelljének
erővektor felbontása derékszögű ösznek alkalmazása a derékmegalkotása, a problémák
szetevőkre.
szögű háromszög hiányzó
önálló megoldása.
adatainak kiszámítására.
Távolságok és szögek
számítása gyakorlati feladatokban, síkban és térben.
Kulcsfogalmak / Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens.
fogalmak

Tematikai egység /
Órakeret
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési cél
21
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása.
Előzetes tudás
A tematikai egység Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvénynevelési-fejlesztési modell), vizsgálat a grafikon alapján. Függvénytranszformációk algebrai és
geometriai megjelenítése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Függvények alkalmazása.
Valós folyamatok függvénymodell- Természettudomány:
jének megalkotása. A folyamat
kinematika.
elemzése a függvény vizsgálatával,
az eredmény összevetése a valósággal. A modell érvényességének Informatika:
vizsgálata.
tantárgyi szimulációs progSzámítógép alkalmazása (pl. függ- ramok használata.
vényrajzoló program).
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.
Egyenlet, egyenletrendszer
Egy adott probléma megoldása két Természettudomány:
grafikus megoldása.
különböző módszerrel.
számítási feladatok.
Az algebrai és a grafikus módszer
összevetése.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.
Számítógépes program használata.
2
Ismeretek felidézése (algebrai isTermészettudomány:
Az x  ax + bx + c (a ≠ 0)
meretek
és
függvénytulajdonságok
egyenletesen gyorsuló
másodfokú függvény ábrázoláismerete).
mozgás kinematikája.
sa és tulajdonságai.
Számítógép
használata
(függvényFüggvénytranszformációk átábrázoló program megismerése,
tekintése az x  a( x − u ) 2 + v
használata függvényvizsgálathoz).
Informatika:
alak segítségével.
tantárgyi szimulációs programok használata.
Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
Kulcsfogalmak /
növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény.
fogalmak
Függvénytranszformáció. Grafikus megoldás.

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

5. Valószínűség, statisztika

376

Órakeret
9 óra
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Előzetes tudás

Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása.
A valószínűség fogalmának mélyítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A véletlen esemény szimmetria
Természettudomány:
alapján, logikai úton vagy kísérleti öröklés, mutáció.
úton megadható, megbecsülhető
esélye, valószínűsége.
Kísérletek, játékok csoportban.
Véletlen kísérlet. Biztos esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív
gyakoriság, esély, valószínűség.

Gondolkodási és megismerési módszerek:
- A matematikai logikában megtanult szakkifejezések értése, helyes használata a hétköznapi életben.
- Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése;
bizonyítás gondolatmenetének követése.
- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult
ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.
Számtan, algebra:
- A tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése).
- Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása,
a megoldás önálló ellenőrzése.
- Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.
A fejlesztés várt
- A valós számkör biztos ismerete, e számkörben megismert műveletek gyaeredményei a 10.
korlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása.
évfolyam végén
- Matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, keresőprogramok célirányos használata, szövegekből a lényeg kiemelése.
Geometria:
- A tanult hasonlósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete.
- Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek,
kerület, terület, térfogat).
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel
és befogótétel ismerete.
- Három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása
valós számmal; vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott
bázisrendszerben.
- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a
jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós
síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.

377

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M at e m at i k a

-

-

A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.
A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkalmazni.

Összefüggések, függvények, sorozatok:
- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).
- Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.
- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja
alapján.
- Függvénymodell készítése.
- Elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben, a legfontosabb
függvénytulajdonságok meghatározása, nemcsak a matematika, hanem a
természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati
helyzetek leírásának érdekében is.
Valószínűség:
- Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet,
esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.
- Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és
a relatív gyakoriságok összevetése.
- Egy adott esemény bekövetkezési esélyének meghatározása szisztematikus
esetszámlálással.
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2.4.1.2 11-12. évfolyam alapképzés
2.4.1.2.1 11. évfolyam
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
18
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos
Előzetes tudás
alapfogalmak.
A tematikai egység Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek
nevelési-fejlesztési alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások
megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Vegyes kombinatorikai feladatok,
Modell alkotása valós problémáFöldrajz:
kiválasztási feladatok. A kombina- hoz: kombinatorikai modell.
előrejelzések, tendentorika alkalmazása egyszerű geoMegosztott figyelem; két, illetve
ciák megfogalmazása
metriai feladatokban.
több szempont egyidejű követése.
Mintavétel visszatevés nélkül és
visszatevéssel.
Természettudomány:
genetika
Binomiális együtthatók.
Jelek szerepe, alkotása, használata:
célszerű jelölés megválasztásának
jelentősége a matematikában.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalModell alkotása valós problémámazásuk. Fokszám összeg és az
hoz: gráfmodell. Megfelelő, a probélek száma közötti összefüggés.
lémát jól tükröző ábra készítése.
Matematikatörténet: Euler.
Kulcsfogalmak / Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
28
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenElőzetes tudás
lőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudomáA tematikai egynyokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének
ség nevelésielvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése
fejlesztési céljai
követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet
megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
n-edik gyök.
A matematika belső fejlődésének
A négyzetgyök fogalmának álta- felismerése, új fogalmak alkotása.
lánosítása.
Hatványozás pozitív alap és raFogalmak módosítása újabb tapaszcionális kitevő esetén.
talatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű kiterjesztése,
permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságainak
Ismeretek tudatos memorizálása.
alkalmazása. Példák az azonosIsmeretek mozgósítása.
2. Számtan, algebra
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ságok érvényben maradására.
A definíciók és a hatványozás
azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható exponenciális egyenletek.

A logaritmus értelmezése.
A logaritmussal való számolás
szerepe a Kepler-törvények felfedezésében.

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák (például:
befektetés, hitel, értékcsökkenés,
népesség alakulása, radioaktivitás).

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány
fogalma).

Természettudomány:
radioaktivitás.
Földrajz, Természettudomány:
globális problémák - demográfiai mutatók, a Föld
eltartó képessége és az
élelmezési válság, betegségek, világjárványok,
túltermelés és túlfogyasztás.
Természettudomány:
zajszennyezés.

Ismeretek tudatos memorizálása.

Természettudomány:
pH-számítás.

Természettudomány:
Kepler-törvények.
Zsebszámológép használata,
Annak felismerése, hogy a technika Természettudomány:
táblázat használata.
fejlődésének alapja a matematikai
számítási feladatok.
tudás.
A logaritmus azonosságai.
A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése.
A definíciók és a logaritmus
Modellek alkotása (algebrai moTermészettudomány:
azonosságainak közvetlen aldell): logaritmus alkalmazásával
zajszennyezés;
kalmazásával megoldható logamegoldható egyszerű exponenciális pH-számítás;
ritmusos egyenletek.
egyenletek; ilyen egyenletre vezető érzékelés, az inger és az
valós problémák (például: befekte- érzet.
tés, hitel, értékcsökkenés, népesség
alakulása, radioaktivitás).
Kulcsfogalmak / n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés.
Logaritmus.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység

Órakeret
59 óra
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes
ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság,
hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Számológép
(számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távol3. Geometria
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ságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. A matematika két területének
(geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés,
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szinusztétel, koszinusztétel.
Általános eset, különleges eset
Természettudomány:
viszonya (a derékszögű háromszög vektor felbontása adott állású
és a két tétel).
összetevőkre.
nevelési-fejlesztési
céljai

Síkidomok kerületének és
területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés egy
szög szinusza és koszinusza
között. Összefüggés a szög és
a mellékszöge szinusza, illetve
koszinusza között. A tangens
kifejezése a szinusz és a koszinusz hányadosaként.
Egyszerű trigonometrikus
egyenletek. Trigonometrikus
egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos valós
problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus egyenlet.
Két vektor skaláris szorzata. A
skaláris szorzat tulajdonságai.
Két vektor merőlegességének
szükséges és elégséges feltétele.
Helyvektor.

Ismeretek alkalmazása.

Műveletek koordinátáikkal
adott vektorokkal. Vektorok
és rendezett számpárok közötti megfeleltetés.

A vektor fogalmának bővítése
(algebrai vektorfogalom). Sík és
tér: a dimenzió szemléletes fogalmának fejlesztése.

A helyvektor koordinátái.
Szakasz felezőpontjának,
harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának koordinátái.
Két pont távolsága, a szakasz
hossza.
A kör egyenlete.

Képletek értelmezése, alkalmazása.

Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS.
Földrajz:
felszínszámítás.

A trigonometrikus azonosságok
megértése, használata.
Függvénytáblázat alkalmazása
feladatok megoldásában.

A problémához hasonló egyszerű
probléma keresése.

Természettudomány:
rezgőmozgás, adott kitéréshez, sebességhez, gyorsuláshoz tartozó időpillanatok
meghatározása.

A művelet újszerűségének felfedezése.
A szükséges és az elégséges feltétel felismerése, megkülönböztetése.
Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások.

Természettudomány:
mechanikai munka, mágneses
fluxus.
Természettudomány:
vonatkoztatási rendszer, hely
megadása.
Természettudomány:
erők összeadása komponensek segítségével, háromdimenziós képalkotás (hologram).
Természettudomány:
hely megadása.

Képletek értelmezése, alkalmazása.
Geometria és algebra összekapcso- Informatika:
lása.
ponthalmaz megjelenítése
képernyőn (geometriai szer381
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Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor,
a normálvektor, az iránytangens.
Iránytangens és az egyenes
meredeksége.

Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.
Az egyenest jellemző adatok, a
közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.

Az egyenes egyenlete.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete.

A kör adott pontjában húzott
érintője.
A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű
síkgeometriai feladatok megoldásában.

Geometriai probléma megoldása
algebrai eszközökkel. Ismeretek
mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása).
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai ismeretek mozgósítása.
Geometriai problémák megoldása
algebrai eszközökkel. Geometriai
problémák számítógépes megjelenítése.

kesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése
képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Természettudomány:
út-idő grafikon és a sebesség
kapcsolata.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai
szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése
képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése
képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai
szerkesztőprogram használata).

Természettudomány:
égitestek pályája.
Kulcsfogalmak / Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő pontfogalmak
halmaz.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
22 óra
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök.
Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelElőzetes tudás
mezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
A tematikai egység időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valónevelési-fejlesztési ság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen,
saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethorcéljai
dozók használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szögfüggvények kiterjesztése, A kiterjesztés szükségességének,
Természettudomány:
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
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trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg).

A trigonometrikus függvények
transzformációi: f (x ) + c ,
f (x + c) ; cf (x ) ; f (cx ) .
Az exponenciális függvények.
Exponenciális folyamatok a
természetben és a társadalomban.

alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus jelenségek
kezelése.

Tudatos megfigyelés a változó
szempontok és feltételek szerint.
Permanenciaelv alkalmazása.
Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális
növekedés/csökkenés matematikai
modelljének összevetése konkrét,
valós problémákban (például: népesség, energiafelhasználás, járványok stb.).

periodikus mozgás, hullámmozgás, váltakozó feszültség és áram.
Földrajz:
térábrázolás és a térmegismerés eszközei, GPS.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Természettudomány:
radioaktivitás.
Földrajz:
a társadalmi-gazdasági tér
szerveződése és folyamatai.
Természettudomány; földrajz:
globális kérdések: erőforrások kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban,
népességcsökkenés az öregedő Európában.

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény mint az
Természettudomány:
exponenciális függvény inverradioaktivitás.
ze. Függvénynek és inverzének
a grafikonja a koordinátarendszerben.
Kulcsfogalmak / Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
17 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség
hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének
megértése.
5. Valószínűség, statisztika
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Ismeretek
Eseményekkel végzett műveletek.
Példák események összegére, szorzatára, komplementer eseményre,
egymást kizáró eseményekre.
Elemi események. Események előállítása elemi események összegeként. Példák független és nem független eseményekre.
Véletlen esemény, valószínűség.
A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon
keresztül.
A valószínűség klasszikus modellje.
Egyszerű valószínűség-számítási
problémák.

Fejlesztési követelmények
A matematika különböző területei
közötti kapcsolatok tudatosítása.
Logikai műveletek, halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.

Kapcsolódási pontok
Informatika:
folyamatok, kapcsolatok leírása logikai
áramkörökkel.

A véletlen kísérletekből számított
relatív gyakoriság és a valószínűség kapcsolata.
A modell és a valóság kapcsolata.

Természettudomány:
az űrkutatás hatása
mindennapjainkra, a
találkozás valószínűsége.
Statisztikai mintavétel. Valószínű- Modell alkotása (valószínűségi
Informatika:
ségek visszatevéses mintavétel
modell): a mintavételi eljárás létantárgyi szimulációs
esetén, a binomiális eloszlás. Visz- nyege.
programok használata
szatevés nélküli mintavétel.
(binomiális eloszlás).
Kulcsfogalmak/ Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.
fogalmak
Ismeretek mozgósítása, tanult
kombinatorikai módszerek alkalmazása.

Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– Kombinatorikai problémákat megoldása rendszerezett összeszámlálás, a
tanult ismeretek segítségével.
A fejlesztés várt – A gráfok: nem csak matematikai fogalom: gráfokról szóló ismeretek alkalmazása a feladatmegoldásban is.
eredményei a 11.
évfolyam végén
Számtan, algebra:
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
esetekben probléma megoldása céljából.
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján,
az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
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Geometria:
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán: átfogó kép a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.
Valószínűség, statisztika:
– A valószínűség matematikai fogalma.
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
– Mintavétel és valószínűség.
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák értelmezése, kezelése.

2.4.1.2.2 12. évfolyam
Tematikai egység /
Órakeret
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztési cél
5 óra
A korábbi évek megfelelő tananyagai, eljárásai,
Előzetes tudás
A tematikai egység Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A modellhasználati, modellalkotási
nevelési-fejlesztési képesség fejlesztése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult gondolkodási módszerek
Modell alkotása valós problémáalkalmazásai (pl. érvelés, bizonyíhoz.
tás) (folyamatosan a tanév során).
Matematikai modell.
Kulcsfogalmak /
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

2. Számtan, algebra
-
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Zsebszámológép használata, táblázat használata (folyamatosan
egész évben).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Fejlesztési követelmények
Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének alapja a matematikai tudás.

Kapcsolódási pontok
Természettudomány:
számítási feladatok.

Órakeret
25 óra
Kerület és terület fogalma. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése.
Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (száElőzetes tudás
mítógép) használata.
A tematikai egység Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolnevelési-fejlesztési ságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. Emlékezés,
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Síkidomok kerületének és terü- Ismeretek alkalmazása.
Földrajz:
letének számítása (ismétlés,
felszínszámítás.
térgeometriai számítások részeként)
Mértani testek csoportosítása.
A problémához illeszkedő váz- Informatika:
Hengerszerű testek (hasábok és latos ábra alkotása; síkmetszet
tantárgyi szimulációs prograhengerek), kúpszerű testek (gú- elképzelése, ábrázolása. Fogamok használata (térgeometriai
lák és kúpok), csonka testek
lomalkotás közös tulajdonság
szimulációs program).
(csonka gúla, csonka kúp).
szerint (hengerszerű, kúpszerű
Gömb.
testek, poliéderek).
Természettudomány:
kristályok.
A tanult testek felszínének, tér- A valós problémákhoz modell
Informatika:
fogatának kiszámítása. Gyakor- alkotása: geometriai modell.
tantárgyi szimulációs progralati feladatok.
Ismeretek megfelelő csoportosí- mok használata (térgeometriai
tása.
szimulációs program).
Kulcsfogalmak/ Felszín, térfogat.
fogalmak
3. Geometria

Tematikai egység /
Órakeret
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési cél
15 óra
Függvény megadása, tulajdonságai.
Előzetes tudás
A tematikai egység A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata.
nevelési-fejlesztési Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A számsorozat fogalma. A függ- Sorozat megadása rekurzióval és Informatika:
vény értelmezési tartománya a
képlettel.
problémamegoldás informapozitív egész számok halmaza.
tikai eszközökkel és módMatematikatörténet: Fibonacci.
szerekkel: algoritmusok
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Számtani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.
Matematikatörténet: Gauss.
Mértani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.

Kamatoskamat-számítás.

megfogalmazása, tervezése.
A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat mint lineáris
függvény és a mértani sorozat
mint exponenciális függvény
összehasonlítása.
Modellek alkotása: befektetés és
hitel; különböző feltételekkel
meghirdetett befektetések és
hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai.
Az egyéni döntés felelőssége: az
eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása
(pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása.

Természettudomány, földrajz, történelem:
exponenciális folyamatok
vizsgálata.

Földrajz, gazdasági ismeretek:
a világgazdaság szerveződése és működése, a pénztőke
működése, a monetáris világ
jellemző folyamatai, hitelezés, adósság, eladósodás.
Történelem:
a család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.

Praktikus tanulás:
szövegértés.
Kulcsfogalmak / Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
10 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Adathalmazok jellemzői: átlag,
medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok jellemzése statisztikai mutatókkal.

Kulcsfogalmak / Szórás.
fogalmak

5. Statisztika

Fejlesztési követelmények
A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése.
Közvélemény-kutatás, minőségellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata
statisztikai mutatók kiszámítására.
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Tematikai egység
Órakeret
Rendszerező összefoglalás
/ Fejlesztési cél
33 óra
A középiskolai matematika anyaga.
Előzetes tudás
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. MotiA tematikai egy- válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás
és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltéség nevelésifejlesztési céljai teleknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és A problémának megfelelő
számhalmazok. Valós szászemléltetés kiválasztása
mok halmaza és részhalma- (Venn-diagram, számegyezai.
nes, koordináta-rendszer).
Állítások logikai értéke.
Szövegértés. A szövegben
Művészetismeret−kommunikáció:
Logikai műveletek.
található információk össze- logika - a következetes és rendezett
gyűjtése, rendszerezése.
gondolkodás elmélete, a logika kapcsolódása a matematikához és a
nyelvészethez.

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata.
Definíció és tétel. A tétel
bizonyítása. A tétel megfordítása.
Bizonyítási módszerek.

Kombinatorika: leszámlálási
feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal.
Műveletek értelmezése és
műveleti tulajdonságok.

Halmazok eszközjellegű
használata.
Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Direkt és indirekt bizonyítás
közötti különbség megértése. Néhány tipikusan hibás
következtetés bemutatása,
elemzése.
Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése.
Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Absztrakt fogalom és annak
konkrét megjelenései: valós
számok halmazán értelmezett műveletek, halmazmű388

Informatika:
egy bizonyos, nemrég történt esemény információinak begyűjtése több
párhuzamos forrásból, ezek összehasonlítása, elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált információ felfedése.
Navigációs eszközök használata:
hierarchizált és legördülő menük
használata.

Művészetismeret−kommunikáció:
szillogizmusok.
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veletek, logikai műveletek,
műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós
számmal, műveletek eseményekkel.
Számtan, algebra
Gyakorlati számítások.
Kerekítés, közelítő érték,
Gazdasági ismeretek:
becslés. Számológép haszná- alapvető adózási, biztosítási, egészlata, értelmes kerekítés.
ség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi ismeretek.
Egyenletek és egyenlőtlenMegoldások az alaphalmaz,
ségek.
értelmezési tartomány, megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai azonosságok, hatAz azonosságok szerepének Természettudomány; földrajz; törtéványozás azonosságai, loga- ismerete, használatuk. Manelem:
ritmus azonosságai, trigotematikai fogalmak fejlődé- képletek használata
nometrikus azonosságok.
sének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenAdott egyenlethez illő megségek megoldása. Algebrai
oldási módszer önálló kivámegoldás, grafikus megollasztása.
dás. Ekvivalens egyenletek, Az önellenőrzésre való kéekvivalens átalakítások. A
pesség. Önfegyelem fejleszmegoldások ellenőrzése.
tése: sikertelen megoldási
kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet Tanult egyenlettípusok és
és egyenlőtlenség. Négyzet- egyenlőtlenségtípusok önálgyökös egyenletek. Abszoló megoldása.
lút értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú és egyszerű máA tanult megoldási módszesodfokú kétismeretlenes
rek biztos alkalmazása.
egyenletrendszer megoldása.
Egyenletekre, egyenlőtlenMatematikai modell (egyen- Természettudomány; földrajz; törtéségekre vezető gyakorlati
let, egyenlőtlenség) megalnelem:
életből vett és szöveges fel- kotása, vizsgálatok a momatematikai modellek.
adatok.
dellben, ellenőrzés.
Geometria
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyValós problémában a megfezete, távolsága, szöge.
lelő geometriai fogalom
Távolságok és szögek kifelismerése, alkalmazása.
számítása.
Geometriai transzformációk.
Távolságok és szögek vizs389
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gálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság.
Szimmetriák.
Háromszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Öszszefüggések a háromszög
oldalai, oldalai és szögei
között.
A derékszögű háromszög
oldalai, oldalai és szögei
közötti összefüggések.
Négyszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
Négyszögek csoportosítása
különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Matematikatörténeti ismeretek: a vektor fogalmának
fejlődése a Természettudományi vektorfogalomtól a
rendezett szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör
egyenlete. Két alakzat közös
pontja.
Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák.
A függvény megadása. A
függvények tulajdonságai.

A tanult alapfüggvények
ismerete.

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati jelenségekben.
Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.
A problémának megfelelő
összefüggések felismerése,
alkalmazása.

Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.

Geometria és algebra összekapcsolása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete.
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak
alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
Képi emlékezés statikus
helyzetekben (grafikonok
felidézése).
390
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Függvénytranszformációk:
f ( x ) + c , f (x + c) ; cf (x ) ;
f (cx ) . Eltolás, nyújtás és
összenyomás a tengelyre
merőlegesen.
Függvényvizsgálat a tanult
szempontok szerint.

Kapcsolat a matematika két
területe között:
függvénytranszformációk és
geometriai transzformációk.

Emlékezés, ismeretek moz- Természettudomány, földrajz; törtégósítása. Függvény alkalma- nelem:
zása matematikai modell
matematikai modellek.
készítésében.
Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok. Statisztikai mu- Adathalmazok jellemzése
Művészetismeret−kommunikáció:
tatók: módusz, medián, átönállóan választott mutatók a tartalom értékelése hihetőség szemlag, szórás.
segítségével. A reprezentatív pontjából; a szöveg hitelességével
minta jelentőségének megér- kapcsolatos tartalmi elemek magyatése.
rázata; a kétértelmű, többjelentésű
tartalmi elemek feloldása; egy következtetés alapját jelentő tartalmi elem
felismerése; az olvasó előismereteire
alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése.
Gyakoriság, relatív gyakori- A valószínűség és a statisz- Környezeti nevelés és életvitel; Terság. Véletlen esemény való- tika törvényei érvényesülémészettudomány:
színűsége.
sének felfedezése a termeszenvedélybetegségek és rizikófakA valószínűség kiszámítása lésben, a pénzügyi folyama- tor.
a klasszikus modell alapján. tokban, a társadalmi folyaA véletlen törvényszerűsématokban.
gei.
A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszélyeinek felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. MűKulcsfogalmak/ velet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mufogalmak
tató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.
Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
A fejlesztés várt – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
eredményei a 12.
évfolyam végén – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban,
alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is.
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Számtan, algebra:
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
Valószínűség, statisztika:
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák
a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.
Összességében:
A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek
többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket.
– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához célszerű ábrákat készíteni.
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket, jelöléseket.
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére.
– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége.
– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika
alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire.
–
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2.4.1.3 11-12. évfolyam tagozat 1
2.4.1.3.1 11. évfolyam
A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.
Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek
más tantárgyakban való felhasználhatóságára. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
28 óra
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapElőzetes tudás
fogalmak.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megTantárgyi fejlesz- értése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasztési célok
nálati, modellalkotási képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Vegyes kombinatorikai feladaModell alkotása valós problémáFöldrajz:
tok, kiválasztási feladatok. A
hoz: kombinatorikai modell.
előrejelzések, tendenciák
kombinatorika alkalmazása egy- Megosztott figyelem; két, illetve
megfogalmazása
szerű geometriai feladatokban.
több szempont egyidejű követése.
Mintavétel visszatevés nélkül és
visszatevéssel.
Természettudomány:
Matematikatörténeti ismeretek
genetika
gyarapítása: Erdős Pál.
Binomiális együtthatók.
Jelek szerepe, alkotása, használata:
Permutációk, variációk (ismétlés célszerű jelölés megválasztásának
nélkül és ismétléssel), kombiná- jelentősége a matematikában.
ciók (ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képletek levezetése, használata.
A binomiális tétel ismerete és
használata.
Gráfelméleti alapfogalmak, alModell alkotása valós problémákalmazásuk. Fokszám összeg és hoz: gráfmodell. Megfelelő, a
az élek száma közötti összefügproblémát jól tükröző ábra készítégés.
se.
Matematikatörténeti ismeretek
gyarapítása: Euler.
Az egyszerű gráf pontjainak
foka és éleinek száma, valamint
a fa pontjai és élei száma közötti
összefüggés ismerete.
Kulcsfogalmak Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. Pont, él, fok, út, kör, összefüggő
gráf, fa.
/ fogalmak
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
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Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenElőzetes tudás
lőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudomáTantárgyi fejlesz- nyokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének
elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése
tési célok
követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet
megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
n-edik gyök.
A matematika belső fejlődésének
A négyzetgyök fogalmának felismerése, új fogalmak alkotása.
általánosítása.
Számok középértékeinek
Bizonyítási módszerek alkalmazá(aritmetikai, geometriai,
sa.
négyzetes, harmonikus),
valamint a nagyságrendi
viszonyaikra vonatkozó
tételek ismerete.
A számtani és mértani középre vonatkozó egyenlőtlenség bizonyítása.
Feladatmegoldás a számtani
és
mértani közép közötti összefüggés alapján.
Hatványozás pozitív alap és Fogalmak módosítása újabb taracionális kitevő esetén.
pasztalatok, ismeretek alapján. A
Irracionális kitevő értelmehatványfogalom célszerű kiterjeszzése szemléletesen.
tése, permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságaiIsmeretek tudatos memorizálása.
nak alkalmazása, bizonyítá- Ismeretek mozgósítása.
sa (egész kitevő esetén).
Példák az azonosságok érvényben maradására.
A definíciók és a hatványo- Modellek alkotása (algebrai moTermészettudomány:
zás azonosságainak közvet- dell): exponenciális egyenletre
radioaktivitás.
len alkalmazásával megold- vezető valós problémák (például:
ható exponenciális egyenle- befektetés, hitel, értékcsökkenés,
tek.
népesség alakulása, radioaktivitás). Természettudomány, földrajz:
Összetettebb egyenletek
globális problémák - demográmegoldása.
fiai mutatók, a Föld eltartó
Exponenciális egyenlőtlenképessége és az élelmezési
ségek megoldása.
válság, betegségek, világjárványok, túltermelés és túlfogyasztás.
Korábbi ismeretek felidézése (hatKörnyezeti nevelés és életvitel,
A logaritmus értelmezése.
természettudomány:
A logaritmussal való számo- vány fogalma).
lás szerepe a Keplerzajszennyezés.
Ismeretek tudatos memorizálása.
törvények felfedezésében.
2. Számtan, algebra
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Természettudomány:
pH-számítás, Kepler-törvények.

Zsebszámológép használata,
táblázat használata.

Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének alapja a matematikai tudás.
A hatványozás és a logaritmus
kapcsolatának felismerése.
Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával
megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre
vezető valós problémák (például:
befektetés, hitel, értékcsökkenés,
népesség alakulása, radioaktivitás).

Természettudomány:
zámítási feladatok.

A logaritmus azonosságai,
az azonosságok bizonyítása.
A definíciók és a logaritmus
Környezeti nevelés és életvitel,
azonosságainak közvetlen
természettudomány:
alkalmazásával megoldható
zajszennyezés.
logaritmusos egyenletek.
Összetettebb egyenletek
megoldása.
Természettudomány:
Logaritmusos egyenlőtlenpH-számítás, érzékelés, az inségek megoldása.
ger és az érzet.
Kulcsfogalmak/ n-edik gyök. Középértékek. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logaritmus.
fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

3. Geometria

Órakeret
71 óra

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság,
szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és
Előzetes tudás
másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása.
Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Számológép (számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolsáA tematikai egygok, szögek, terület, kerület kiszámítása. A matematika két területének (geoség nevelésimetria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi
fejlesztési céljai
ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset
Fizika:
viszonya (a derékszögű háromvektor felbontása adott állású
szög és a két tétel).
összetevőkre.

Síkidomok kerületének és
területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés egy
szög szinusza és koszinusza

Ismeretek alkalmazása.
A trigonometrikus azonosságok
megértése, használata.
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Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés
eszközei, GPS. Földmérés, háromszögelés.
Földrajz:
felszínszámítás.
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között. Összefüggés a szög
és a mellékszöge szinusza,
illetve koszinusza között. A
tangens kifejezése a szinusz
és a koszinusz hányadosaként.
Függvénytáblázat segítségével egyszerű feladatokban az
addíciós összefüggések alkalmazása.
Egyszerű trigonometrikus
egyenletek. Trigonometrikus
egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos valós
problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű
trigonometrikus egyenlet.
Összetettebb egyenletek
megoldása.
Két vektor skaláris szorzata.
A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének szükséges és elégséges feltétele.
Helyvektor.

Függvénytáblázat alkalmazása
feladatok megoldásában.

Műveletek koordinátáikkal
adott vektorokkal. Vektorok
és rendezett számpárok közötti megfeleltetés.
A helyvektor koordinátái.
Szakasz felezőpontjának,
harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának koordinátái.
A skaláris szorzat kiszámítása a koordinátákból; a képlet
levezetése.
Két pont távolsága, a szakasz
hossza.
A kör egyenletének levezetése.

A vektor fogalmának bővítése
(algebrai vektorfogalom). Sík és
tér: a dimenzió szemléletes fogalmának fejlesztése.
Képletek értelmezése, alkalmazása.

A problémához hasonló egyszerű probléma keresése.

Fizika:
rezgőmozgás, adott kitéréshez,
sebességhez, gyorsuláshoz tartozó időpillanatok meghatározása.

A művelet újszerűségének felfedezése.
A szükséges és az elégséges
feltétel felismerése, megkülönböztetése.
Emlékezés: jelek, jelölések,
megállapodások.

Fizika:
mechanikai munka, mágneses
fluxus.

Képletek értelmezése, alkalmazása.
Geometria és algebra összekapcsolása.

Az egyenes különböző meg- Megosztott figyelem; két, illetve
adási módjai. Az irányvektöbb szempont egyidejű követétor, a normálvektor, az irány- se.
tangens.
Iránytangens és az egyenes
meredeksége.
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Fizika:
vonatkoztatási rendszer, hely
megadása.
Fizika:
erők összeadása komponensek
segítségével, háromdimenziós
képalkotás (hologram).
Fizika:
hely megadása.

Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Fizika, természettudomány:
út-idő grafikon és a sebesség

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M at e m at i k a

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.
Az egyenes egyenletének
levezetése.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének
feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete, metszéspontjai.
Két kör kölcsönös helyzete,
metszéspontjai.
A kör adott pontjában húzott
érintője.
Külső pontból húzott érintő
egyenletének felírása.
A parabola x2 = 2py alakú
egyenletének levezetése.
Feladatok a koordinátatengelyekkel párhuzamos tengelyű
parabolákkal.
A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok
megoldásában.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai
alakban.
Az egyenest jellemző adatok, a
közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.
Geometriai probléma megoldása
algebrai eszközökkel. Ismeretek
mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása).
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai ismeretek mozgósítása.
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai ismeretek mozgósítása.
Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes
megjelenítése.

kapcsolata.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok
használata (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok
használata (geometriai szerkesztőprogram használata).

Fizika, természettudomány:
égitestek pályája.
Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
66 óra
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök.
Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelElőzetes tudás
mezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóTantárgyi fejlesztési
ság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen,
célok
saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Sorozat
vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szögfüggvények kiterA kiterjesztés szükségesséTermészettudomány:
jesztése, trigonometrikus gének, alapgondolatának
periodikus mozgás, hullámmozgás, válalapfüggvények (sin, cos, megértése. Időtől függő pe- takozó feszültség és áram.
tg).
riodikus jelenségek kezelé4. Összefüggések, függvények, sorozatok
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se.

A trigonometrikus függvények transzformációi:
,
;
;
.
Az exponenciális függvények.
Exponenciális folyamatok a természetben és a
társadalomban.

A logaritmusfüggvények
vizsgálata. Logaritmus
alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény
mint az exponenciális
függvény inverze. Függvénynek és inverzének a
grafikonja a koordinátarendszerben.
A számsorozat fogalma.
A függvény értelmezési
tartománya a pozitív
egész számok halmaza.
Matematikatörténet: Fibonacci.
Számtani sorozat, az n.
tag, az első n tag összege.
Matematikatörténeti ismeretek gyarapítása:
Gauss.
Korlátos és monoton
sorozatok.
A konvergencia szemléletes fogalma.
Mértani sorozat, az n.

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint.
Permanenciaelv alkalmazása.
Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és
az exponenciális növekedés/csökkenés matematikai
modelljének összevetése
konkrét, valós problémákban (például: népesség,
energiafelhasználás, járványok stb.).

Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés eszközei,
GPS.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.

Természettudomány:
radioaktivitás.
Földrajz:
a társadalmi-gazdasági tér szerveződése
és folyamatai.
Történelem; földrajz; természettudomány:
globális kérdések: - erőforrások kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban, népességcsökkenés az öregedő Európában.

Természettudomány:
radioaktivitás.

Sorozat megadása rekurzióval és képlettel.

Informatika:
problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: algoritmusok
megfogalmazása, tervezése.

A sorozat felismerése, a
megfelelő képletek használata problémamegoldás során.

A sorozat felismerése, a
398
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tag, az első n tag összege.
Az általános képletek és
az összegképletek levezetése.
Végtelen mértani sor
fogalma, összege.

Kamatoskamat-számítás.

megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat mint
lineáris folyamat és a mértani sorozat mint exponenciális folyamat összehasonlítása.
Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata;
a hitel költségei, a törlesztés
módjai.
Az egyéni döntés felelőssége: az eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen
mélyen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott
információk és kategóriák
azonosítása.

lem:
exponenciális folyamatok vizsgálata.

Földrajz, gazdasági ismeretek:
a világgazdaság szerveződése és működése, a pénztőke működése, a monetáris
világ jellemző folyamatai, hitelezés,
adósság, eladósodás
Gazdasági ismeretek:
a család pénzügyei és gazdálkodása,
vállalkozások.
Művészetismeret−kommunikáció:
szövegértés.

Függvények folytonossága, határértéke.
Differenciálható függvéTermészettudomány:
nyek. Differencia- és
út, sebesség, gyorsulás
differenciálhányados
fogalma.
Deriváltfüggvény.
Deriválási szabályok:
összeg, konstansszoros,
szorzat- és
hányadosfüggvény.
Egyszerű összetett függvények deriválása.
Az (xn) = nxn-1, n ℮N
összefüggés levezetése.
A trigonometrikus függvények deriváltja.
A differenciálszámítás
alkalmazásai:
- érintő egyenletének
felírására,
- szélsőérték-feladatok
megoldására,
- polinomfüggvények
(menet, szélsőérték, alak)
vizsgálatára.
Kulcsfogalmak/ Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. Korlátos,
fogalmak
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monoton és konvergens sorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.
Differencia- és differenciálhányados. Differenciálható függvény,
deriváltfüggvény.
Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok: nem csak matematikai fogalom – gráfokról szóló ismeretek alkalmazása a feladatmegoldásban is.
– Bizonyítási módszerek alkalmazása tanult tételek esetén.
Számtan, algebra:
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
esetekben probléma megoldása céljából.
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján,
az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
A fejlesztés várt
–
Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
eredményei a 11.
évfolyam végén
Geometria:
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen
átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.
400
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–
–
–

Sorozatok korlátosságának, monotonitásának, határértékének ismerete.
Folytonos függvények, differenciálható függvények fogalmának megértése.
Függvények differenciálása; a differenciálszámítás alkalmazásai.

2.4.1.3.2 12. évfolyam
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is. Ebben az évben áttekintését adjuk a korábbi évek
ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása, összetettebb problémák megoldása.
A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás
fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és
mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan
alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.
A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs
szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazzuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
Tematikai egység /
Órakeret
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztési cél
5 óra
A korábbi évek megfelelő tananyagai, eljárásai,
Előzetes tudás
A tematikai egység Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A modellhasználati, modellalkotási
nevelési-fejlesztési képesség fejlesztése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult gondolkodási módszerek
Modell alkotása valós problémáalkalmazásai (pl. érvelés, bizonyíhoz.
tás) (folyamatosan a tanév során).
Kulcsfogalmak/ Matematikai modell.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Zsebszámológép használata, táblázat használata (folyamatosan
egész évben).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

2. Számtan, algebra

Fejlesztési követelmények
Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének alapja a matematikai tudás.

Órakeret
5 óra

Kapcsolódási pontok
Természettudomány:
számítási feladatok.

Órakeret
37 óra
Kerület és terület fogalma. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése.
3. Geometria
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Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata.
A tematikai egység Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolnevelési-fejlesztési ságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. Emlékezés,
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Síkidomok kerületének és terü- Ismeretek alkalmazása.
Földrajz:
letének számítása (ismétlés,
felszínszámítás.
térgeometriai számítások részeként)
Mértani testek csoportosítása.
A problémához illeszkedő váz- Informatika:
Hengerszerű testek (hasábok és latos ábra alkotása; síkmetszet
tantárgyi szimulációs prograhengerek), kúpszerű testek (gú- elképzelése, ábrázolása. Fogamok használata (térgeometriai
lák és kúpok), csonka testek
lomalkotás közös tulajdonság
szimulációs program).
(csonka gúla, csonka kúp).
szerint (hengerszerű, kúpszerű
Gömb.
testek, poliéderek).
Természettudomány:
kristályok.
A tanult testek felszínének, tér- A valós problémákhoz modell
Informatika:
fogatának kiszámítása. Gyakor- alkotása: geometriai modell.
tantárgyi szimulációs progralati feladatok.
Ismeretek megfelelő csoportosí- mok használata (térgeometriai
tása.
szimulációs program).
Kulcsfogalmak / Felszín, térfogat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
18 óra
Függvénytani alapfogalmak. Függvény megadása, tulajdonságai. Folytonosság, határérték. Függvény differenciálása.
Az integrálszámítás és alkalmazásai. Határozott integrál, integrálfüggvény.
4. Összefüggések, függvények, sorozatok

Tantárgyi fejlesztési
célok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
A határozott integrál szemléletes
fogalma folytonos függvényekre.
A határozott integrál tulajdonságai.
A kétoldali közelítés módszere. Az
integrálfüggvény és a primitív
függvény fogalma.
A Newton- Leibniz-tétel.
Polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény grafikonja alatti terület számolása.
Kulcsfogalmak/ Határozott integrál, primitív függvény.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Kapcsolódási pontok

Órakeret
34 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
5. Valószínűség, statisztika
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kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
Tantárgyi fejlesztési események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének
célok
megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Eseményekkel végzett mű- A matematika különböző területei
Informatika:
veletek. Példák események közötti kapcsolatok tudatosítása. Lo- folyamatok, kapcsolatok leösszegére, szorzatára,
gikai műveletek, halmazműveletek és írása logikai áramkörökkel.
komplementer eseményre, események közötti műveletek összeegymást kizáró esemékapcsolása.
nyekre.
Elemi események. Események előállítása elemi
események összegeként.
Példák független és nem
független eseményekre.
A feltételes valószínűség.
Véletlen esemény, valószí- A véletlen kísérletekből számított
nűség.
relatív gyakoriság és a valószínűség
A valószínűség matemati- kapcsolata.
kai definíciójának bemutatása példákon keresztül.
A valószínűség klasszikus A modell és a valóság kapcsolata.
modellje.
Matematikatörténeti ismeretek gyarapítása: Rényi:
Levelek a valószínűségről.
A nagy számok törvényének szemléletes ismerete.
Egyszerű valószínűségIsmeretek mozgósítása, tanult kombi- Természettudomány:
számítási problémák.
natorikai módszerek alkalmazása.
az űrkutatás hatása mindennapjainkra, a találkozás valószínűsége.
Statisztikai mintavétel.
Modell alkotása (valószínűségi moInformatika:
Valószínűségek visszatedell): a mintavételi eljárás lényege.
tantárgyi szimulációs progvéses mintavétel esetén, a
ramok használata (binomiális
binomiális eloszlás. Viszeloszlás).
szatevés nélküli mintavétel.
Várható érték, szórás fogalma és kiszámítása a
diszkrét egyenletes és a
binomiális eloszlás esetén.
A binomiális eloszlás alkalmazása. A minta relatív
gyakoriságának becslése a
sokaság paraméterének
ismeretében.
Geometriai valószínűség.
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A statisztikai kimutatások és a valóGazdasági ismeretek:
ság: az információk kritikus értelme- Mutatók, adathalmazok
zése, az esetleges manipulációs szán- elemzése
dék felfedeztetése.
Közvélemény-kutatás, minőségellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata
statisztikai mutatók kiszámítására.
Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.
Szórás. Binomiális eloszlás. Várható érték.

Adathalmazok jellemzői:
átlag, medián, módusz,
terjedelem, szórás. Nagy
adathalmazok jellemzése
statisztikai mutatókkal.
Hisztogram készítése.

Kulcsfogalmak
/ fogalmak

Tematikai egység
Órakeret
Rendszerező összefoglalás
/ Fejlesztési cél
56 óra
A középiskolai matematika anyaga.
Előzetes tudás
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. MotiA tematikai egy- válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás
és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltéség nevelésifejlesztési céljai teleknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és A problémának megfelelő
számhalmazok. Valós szászemléltetés kiválasztása
mok halmaza és részhalma(Venn-diagram, számegyezai.
nes, koordináta-rendszer).
Állítások logikai értéke. Lo- Szövegértés. A szövegben
Művészetismeret−kommunikáció:
gikai műveletek.
található információk össze- logika - a következetes és rendezett
gyűjtése, rendszerezése.
gondolkodás elmélete, a logika kapcsolódása a matematikához és a
nyelvészethez.

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata.
Definíció és tétel. A tétel
bizonyítása. A tétel megfordítása.
Bizonyítási módszerek.

Halmazok eszközjellegű
használata.
Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Direkt és indirekt bizonyítás
404

Informatika:
Egy bizonyos, nemrég történt esemény információinak begyűjtése
több párhuzamos forrásból, ezek
összehasonlítása, elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált
információ felfedése.
Navigációs eszközök használata:
hierarchizált és legördülő menük
használata.

Művészetismeret−kommunikáció:
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Kombinatorika: leszámlálási
feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal.
Műveletek értelmezése és
műveleti tulajdonságok.

Gyakorlati számítások.

közötti különbség megértése. Néhány tipikusan hibás
következtetés bemutatása,
elemzése.
Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése.
Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Absztrakt fogalom és annak
konkrét megjelenései: valós
számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek,
műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós
számmal, műveletek eseményekkel.
Számtan, algebra
Kerekítés, közelítő érték,
becslés. Számológép használata, értelmes kerekítés.

Egyenletek és egyenlőtlenségek.

szillogizmusok.

Gazdasági ismeretek:
alapvető adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi ismeretek.

Megoldások az alaphalmaz,
értelmezési tartomány, megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai azonosságok, hatAz azonosságok szerepének Természettudomány; földrajz; törtéványozás azonosságai, loga- ismerete, használatuk. Manelem:
ritmus azonosságai, trigotematikai fogalmak fejlődéképletek használata
nometrikus azonosságok.
sének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenAdott egyenlethez illő megségek megoldása. Algebrai
oldási módszer önálló kivámegoldás, grafikus megollasztása.
dás. Ekvivalens egyenletek, Az önellenőrzésre való kéekvivalens átalakítások. A
pesség. Önfegyelem fejleszmegoldások ellenőrzése.
tése: sikertelen megoldási
kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet Tanult egyenlettípusok és
és egyenlőtlenség. Négyzet- egyenlőtlenségtípusok önálló
gyökös egyenletek. Abszolút megoldása.
értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú és egyszerű máA tanult megoldási módszesodfokú kétismeretlenes
rek biztos alkalmazása.
egyenletrendszer megoldása.
Egyenletekre, egyenlőtlenMatematikai modell (egyen- Természettudomány; földrajz; törté405
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ségekre vezető gyakorlati
életből vett és szöveges feladatok.
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge.
Távolságok és szögek kiszámítása.
Geometriai transzformációk.
Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság.
Szimmetriák.
Háromszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Öszszefüggések a háromszög
oldalai, oldalai és szögei
között.
A derékszögű háromszög
oldalai, oldalai és szögei
közötti összefüggések.
Négyszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
Négyszögek csoportosítása
különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Matematikatörténeti ismeretek: a vektor fogalmának
fejlődése a Természettudományi vektorfogalomtól a
rendezett szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör
egyenlete. Két alakzat közös
pontja.
Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák.
A függvény megadása. A

let, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.
Geometria

nelem:
matematikai modellek.

Valós problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása.

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati jelenségekben.
Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.
A problémának megfelelő
összefüggések felismerése,
alkalmazása.

Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.

Geometria és algebra összekapcsolása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Emlékezés: a fogalmak pon406
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függvények tulajdonságai.

A tanult alapfüggvények
ismerete.
Függvénytranszformációk:
f ( x ) + c , f ( x + c) ; cf (x ) ;
f (cx ) . Eltolás, nyújtás és
összenyomás a tengelyre
merőlegesen.
Függvényvizsgálat a tanult
szempontok szerint.
Függvények deriválása, integrálása.

tos felidézése, ismerete.
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak
alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
Képi emlékezés statikus
helyzetekben (grafikonok
felidézése).
Kapcsolat a matematika két
területe között:
függvénytranszformációk és
geometriai transzformációk.
Emlékezés, ismeretek mozgósítása. Függvény alkalmazása matematikai modell
készítésében.

Természettudomány, földrajz; történelem:
matematikai modellek.

Valószínűség-számítás, statisztika
Adathalmazok jellemzése
Művészetismeret−kommunikáció:
önállóan választott mutatók
a tartalom értékelése hihetőség
segítségével. A reprezentatív szempontjából; a szöveg hitelességéminta jelentőségének megér- vel kapcsolatos tartalmi elemek matése.
gyarázata; a kétértelmű, többjelentésű tartalmi elemek feloldása; egy
következtetés alapját jelentő tartalmi
elem felismerése; az olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése.
Gyakoriság, relatív gyakori- A valószínűség és a statiszKörnyezeti nevelés és életvitel; terság. Véletlen esemény való- tika törvényei érvényesülémészettudomány:
színűsége.
sének felfedezése a termeszenvedélybetegségek és rizikófakA valószínűség kiszámítása
lésben, a pénzügyi folyama- tor.
a klasszikus modell alapján. tokban, a társadalmi folyaA véletlen törvényszerűsématokban.
gei.
A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszélyeinek felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. MűKulcsfogalmak/ velet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mufogalmak
tató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.
Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás.
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Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok: nem csak matematikai fogalom – gráfokról szóló ismeretek alkalmazása a feladatmegoldásban is.
Számtan, algebra:
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– A határozott integrál fogalmának megértése, egyszerűbb alkalmazásai.
A fejlesztés várt
eredményei a 12. Valószínűség, statisztika:
évfolyam végén – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
– A valószínűség matematikai fogalma.
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
– Mintavétel és valószínűség.
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák értelmezése, kezelése.
– A statisztikai vizsgálatok eredményei és a vizsgálatok korlátai, érvényességi köre.
Összességében:
A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek
többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket.
– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához célszerű ábrákat készíteni.
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket, jelöléseket.
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére.
–
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–
–

A kommunikációs készség fejlődése - helyes érvelés.
A matematika alapvető kultúrtörténeti tényeinek, a legnagyobb matematikusok felfedezéseinek ismerete, rálátás a magyar matematikusok eredményeire.
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2.4.1.4 11-12. évfolyam tagozat 2
2.4.1.4.1 11. évfolyam
A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit
s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.
Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek
más tantárgyakban való felhasználhatóságára. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
32
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos
Előzetes tudás
alapfogalmak.
Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek
alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások
megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.
A tematikai egység A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség
nevelési-fejlesztési fejlesztése.
A tanult bizonyítási módszerek reprodukálása, egyszerű bizonyítási feladatok
céljai
önálló megoldása.
A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések
megfogalmazásánál, a bizonyítási módszereknél.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szükséges feltétel, elégséges felté- A bizonyításokban az ÉS, a VAGY,
tel, szükséges és elégséges feltétel. a NEM, a KÖVETKEZIK, az
AKKOR ÉS CSAK AKKOR stb.
szavak, kifejezések helyes
alkalmazása.
Vegyes kombinatorikai feladatok,
Modell alkotása valós problémáFöldrajz:
kiválasztási feladatok. A kombina- hoz: kombinatorikai modell.
előrejelzések, tendentorika alkalmazása egyszerű geoMegosztott figyelem; két, illetve
ciák megfogalmazása
metriai feladatokban.
több szempont egyidejű követése.
Mintavétel visszatevés nélkül és
visszatevéssel.
Természettudomány:
genetika
Teljes indukció.
n tagú összegek zárt formában való
n tagú összegek zárt formában való felírásának megsejtése és bizonyífelírása, oszthatósági feladatok.
tása, oszthatósági feladatok bizonyítása.
A sejtés szerepének felismerése egy
állítás megfogalmazásában.
Egyes esetekből következtetés az
általánosra.
Binomiális együtthatók.
Jelek szerepe, alkotása, használata:
A binomiális tétel.
célszerű jelölés megválasztásának
Pascal-háromszög és tulajdonságai. jelentősége a matematikában.
Halmaz, részhalmaz elemeinek
A binomiális tétel szerepének
száma.
megmutatása különböző alkalmazásokban.
1. Gondolkodási és megismerési módszerek

410

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M at e m at i k a

Skatulyaelv.
Logikai szita.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az
élek száma közötti összefüggés.
Matematikatörténet: Euler.
Állítások, tagadások.
Logikai műveletek, értéktáblázatok
(negáció, konjunkció, diszjunkció,
implikáció, ekvivalencia).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

A Pascal-háromszög képzési szabályainak felfedezése.
Szétválogatás különböző szempontok szerint, e szempontok egyidejű követése.
Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra készítése.
Matematikai tartalmú szöveg értése,
értelmezése.
Következtetés megítélése helyessége
szerint. Kvantorokkal megfogalmazott
állítások.

A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése.
Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.

Kommunikáció:
leíró nyelvtan, szövegértelmezés.
Informatika:
kapcsolások, logikai
áramkörök.

Órakeret
40
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenElőzetes tudás
lőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudomáA tematikai egynyokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének
ség nevelésielvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése
fejlesztési céljai
követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet
megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Zsebszámológép használata,
Annak felismerése, hogy a techni- Természettudomány:
táblázat használata (folyamaka fejlődésének alapja a matemati- számítási feladatok.
tosan egész évben).
kai tudás.
Számrendszerek.
Számrendszeres gondolkodás, átInformatika:
Átírás tízes számrendszerből
kódolás másik modellbe.
a kettes és a 16-os számmás alapú számrendszerbe.
rendszer, az adattárolás egységei
n-edik gyök.
A matematika belső fejlődésének
A négyzetgyök fogalmának
felismerése, új fogalmak alkotása.
általánosítása.
Hatványozás pozitív alap és
Fogalmak módosítása újabb taracionális kitevő esetén.
pasztalatok, ismeretek alapján. A
hatványfogalom célszerű kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságainak
Ismeretek tudatos memorizálása.
alkalmazása. Példák az azoIsmeretek mozgósítása.
2. Számtan, algebra

411

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – M at e m at i k a

nosságok érvényben maradására.
A definíciók és a hatványozás
azonosságainak közvetlen
alkalmazásával megoldható
exponenciális egyenletek.

A logaritmus értelmezése.
A logaritmussal való számolás
szerepe a Kepler-törvények
felfedezésében.

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre
vezető valós problémák (például:
befektetés, hitel, értékcsökkenés,
népesség alakulása, radioaktivitás).

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány
fogalma).

Természettudomány:
radioaktivitás.
Történelem; földrajz, természettudomány:
globális problémák - demográfiai mutatók, a Föld eltartó képessége és az élelmezési válság, betegségek, világjárványok, túltermelés és
túlfogyasztás.
Környezeti nevelés és életvitel, természettudomány:
zajszennyezés.

Ismeretek tudatos memorizálása.

Természettudomány:
pH-számítás;
Kepler-törvények.
A logaritmus azonosságai.

A hatványozás és a logaritmus
kapcsolatának felismerése.
A definíciók és a logaritmus
Modellek alkotása (algebrai moKörnyezeti nevelés és életviazonosságainak közvetlen
dell): logaritmus alkalmazásával
tel, természettudomány:
alkalmazásával megoldható
megoldható egyszerű exponenciázajszennyezés;
logaritmusos egyenletek.
lis egyenletek; ilyen egyenletre
pH-számítás;
vezető valós problémák (például:
érzékelés, az inger és az érbefektetés, hitel, értékcsökkenés,
zet.
népesség alakulása, radioaktivitás).
Kulcsfogalmak / n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés.
Logaritmus.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
72 óra
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. ElElőzetes tudás
sőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai
megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Számológép (számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolA tematikai egység
ságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. A matematika két területének
nevelési-fejlesztési
(geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés,
céljai
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kerületi és középponti szö- Együttváltozó mennyiségek össze3. Geometria
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gek tételei.
Szögfelezőtétel.
Szinusztétel, koszinusztétel.

tartozó adatpárjainak jegyzése, következtetések levonása.
Általános eset, különleges eset viTermészettudomány:
szonya (a derékszögű háromszög és vektor felbontása adott állású
a két tétel).
összetevőkre.
Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés
eszközei, GPS.

A háromszög területének
többféle kiszámítása (oldal
és hozzá tartozó magasság,
két oldal és a közbezárt
szög, három oldal, beírható
kör sugara és a félkerület
segítségével).
Síkidomok kerületének és
területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés
egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés
a szög és a mellékszöge
szinusza, illetve koszinusza
között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz
hányadosaként.
Egyszerű trigonometrikus
egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos
valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő
egyszerű trigonometrikus
egyenlet.
Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének szükséges és
elégséges feltétele.
Helyvektor.

A tanult bizonyítási módszerek és
képletek alkalmazása sokszögek
adatainak, területének meghatározásakor.

Műveletek koordinátáikkal
adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok
közötti megfeleltetés.
Vektor ±90°-os elforgatottjának koordinátái.
A helyvektor koordinátái.

Ismeretek alkalmazása.

Földrajz:
felszínszámítás.

A trigonometrikus azonosságok
megértése, használata.
Függvénytáblázat alkalmazása feladatok megoldásában.

A problémához hasonló egyszerű
probléma keresése.

Természettudomány:
rezgőmozgás, adott kitéréshez,
sebességhez, gyorsuláshoz tartozó időpillanatok meghatározása.

A művelet újszerűségének felfedezése.
A szükséges és az elégséges feltétel
felismerése, megkülönböztetése.

Természettudomány:
mechanikai munka, mágneses
fluxus.

Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások.
A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a
dimenzió szemléletes fogalmának
fejlesztése.

Természettudomány:
vonatkoztatási rendszer, hely
megadása.
Természettudomány:
erők összeadása komponensek
segítségével, háromdimenziós
képalkotás (hologram).

Képletek értelmezése, alkalmazása.

Természettudomány:
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Szakasz felezőpontjának,
harmadoló pontjának, a
háromszög súlypontjának
koordinátái.
Két pont távolsága, a szakasz hossza.
A kör egyenlete.

hely megadása.

Képletek értelmezése, alkalmazása.
Geometria és algebra összekapcsolása.

Az egyenes különböző
megadási módjai. Az
irányvektor, a normálvektor, az iránytangens.
Iránytangens és az egyenes
meredeksége.

Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.
Az egyenes egyenlete.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének
feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete.

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.
Az egyenest jellemző adatok, a
közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.

A kör adott pontjában húzott érintője.
Két kör kölcsönös helyzetének meghatározása a középpontok koordinátáiból
és a sugarakból, érintkező
körök.
Egymást metsző körök
metszéspontjainak meghatározása.
A másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása és a
metszéspontok számának
kapcsolata.
Egyenlettel, egyenlőtlenséggel megadott ponthalmazok vizsgálata.

Geometriai probléma megoldása
algebrai eszközökkel. Ismeretek
mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása).
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai
ismeretek mozgósítása.
Geometriai probléma megoldása
algebrai eszközökkel.

Ponthalmazok metszetének meghatározása koordinátarendszerben.
Az algebra és a geometria összekapcsolása.
414

Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Természettudomány:
út-idő grafikon és a sebesség
kapcsolata.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai
szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
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Parabola definíciója, jellemzői (fókuszpont, vezéregyenes, paraméter, tengelypont, szimmetriatengely).
A koordinátatengelyekkel
párhuzamos tengelyű parabola egyenlete.

A koordinátageometriai
ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok megoldásában.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Parabolapontok szerkesztése. A
jellemző adatok értelmezése.

Másodfokú kétismeretlenes egyenlet átalakítása az alakzat adatainak
meghatározásához.
Az alakzatok egyenletének levezetése speciális esetben (tengelyponti
egyenlet).
Geometriai problémák megoldása
algebrai eszközökkel. Geometriai
problémák számítógépes megjelenítése.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai
szerkesztőprogram használata).

Természettudomány:
égitestek pályája.
Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
25 óra
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök.
Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelElőzetes tudás
mezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
A tematikai egység időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valónevelési-fejlesztési ság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen,
saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethorcéljai
dozók használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szögfüggvények kiterjesztése, A kiterjesztés szükségességének,
Természettudomány:
trigonometrikus alapfüggvéalapgondolatának megértése. Időperiodikus mozgás, hulnyek (sin, cos, tg).
től függő periodikus jelenségek
lámmozgás, váltakozó fekezelése.
szültség és áram.
4. Összefüggések, függvények, sorozatok

A trigonometrikus függvények
transzformációi: f (x ) + c ,
f ( x + c) ; cf (x ) ; f (cx ) .
Az exponenciális függvények.
Exponenciális folyamatok a
természetben és a társadalomban.

Tudatos megfigyelés a változó
szempontok és feltételek szerint.
Permanenciaelv alkalmazása.
Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális
növekedés/csökkenés matematikai
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Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Természettudomány:
radioaktivitás.
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modelljének összevetése konkrét,
valós problémákban (például: népesség, energiafelhasználás, járványok stb.).

Földrajz:
a társadalmi-gazdasági tér
szerveződése és folyamatai.
Történelem; földrajz; természettudomány:
globális kérdések: - erőforrások kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban,
népességcsökkenés az öregedő Európában.

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény mint az
Természettudomány:
exponenciális függvény inverradioaktivitás.
ze. Függvénynek és inverzének
a grafikonja a koordinátarendszerben.
Kulcsfogalmak/ Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
25 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
Előzetes tudás
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség
hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
A tematikai egység
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematinevelési-fejlesztési
kai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének
céljai
megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Eseményekkel végzett műveletek. A matematika különböző területei
Informatika:
Példák események összegére,
közötti kapcsolatok tudatosítása.
folyamatok, kapcsolatok
szorzatára, komplementer eseLogikai műveletek, halmazművele- leírása logikai áramköményre, egymást kizáró esemétek és események közötti művelerökkel.
nyekre.
tek összekapcsolása.
Elemi események. Események
előállítása elemi események öszszegeként. Példák független és
nem független eseményekre.
Véletlen esemény, valószínűség.
A véletlen kísérletekből számított
A valószínűség matematikai defi- relatív gyakoriság és a valószínűníciójának bemutatása példákon
ség kapcsolata.
keresztül.
A valószínűség klasszikus moA modell és a valóság kapcsolata.
5. Valószínűség, statisztika
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dellje.
Egyszerű valószínűség-számítási
problémák.
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel
esetén, a binomiális eloszlás.
Visszatevés nélküli mintavétel.
Geometriai valószínűség.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ismeretek mozgósítása, tanult
kombinatorikai módszerek alkalmazása.
Modell alkotása (valószínűségi
modell): a mintavételi eljárás lényege.

Természettudomány:
az űrkutatás hatása mindennapjainkra, a találkozás valószínűsége.
Informatika:
tantárgyi szimulációs
programok használata
(binomiális eloszlás).

A matematika különböző területei
közötti kapcsolatok tudatosítása.
Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.

Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok: nem csak matematikai fogalom – a gráfokról szóló ismeretek
alkalmazása a feladatmegoldásban is.
Számtan, algebra:
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
A fejlesztés várt
esetekben probléma megoldása céljából.
eredményei a 11.
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján,
évfolyam végén
az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.
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Összefüggések, függvények, sorozatok:
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
– Átfogó kép a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról az új
függvények ismerete és jellemzése kapcsán .
Valószínűség, statisztika:
– A valószínűség matematikai fogalma.
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
– Mintavétel és valószínűség.
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák értelmezése, kezelése.

2.4.1.4.2 12. évfolyam
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka. Ebben az évben áttekintését adjuk a korábbi évek
ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek.. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása, összetettebb problémák megoldása.
A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás
fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és
mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan
alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.
A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs
szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazzuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
15 óra

A korábbi évek megfelelő tananyagai, eljárásai,
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A modellhasználati, modellalkotási
képesség fejlesztése.

A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség
fejlesztése
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult gondolkodási módszerek
Modell alkotása valós problémáPraktikus tanulás:
alkalmazásai (pl. érvelés, bizonyíhoz.
a következtetés, érvetás) (folyamatosan a tanév során).
Gondolatmenet tagolása. Rendsze- lés, bizonyítás és cáforezés (érvek logikus sorrendje).
lat szabályainak alkalKövetkeztetés megítélése helyessé- mazása
ge szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre
való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése.
418
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Példák a hétköznapokból helyes és
helytelenül megfogalmazott következtetésekre.
Matematikai modell.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
40 óra
Kerület és terület fogalma. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése.
Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (száElőzetes tudás
mítógép) használata.
A tematikai egység Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolnevelési-fejlesztési ságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. Emlékezés,
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Síkidomok kerületének és terü- Ismeretek alkalmazása.
Földrajz:
letének számítása (ismétlés,
felszínszámítás.
térgeometriai számítások részeként)
Mértani testek csoportosítása.
A problémához illeszkedő váz- Informatika:
Hengerszerű testek (hasábok és latos ábra alkotása; síkmetszet
tantárgyi szimulációs prograhengerek), kúpszerű testek (gú- elképzelése, ábrázolása. Fogamok használata (térgeometriai
lák és kúpok), csonka testek
lomalkotás közös tulajdonság
szimulációs program).
(csonka gúla, csonka kúp).
szerint (hengerszerű, kúpszerű
Gömb.
testek, poliéderek).
Természettudomány:
kristályok.
A hasonlósági transzformációk
Hasonló testek felszínének és
felelevenítése.
térfogatának aránya.
Középpontosan hasonló testek.
Annak tudatosítása, hogy nem
egyformán változik egy test
felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk
A tanult testek felszínének, tér- A valós problémákhoz modell
Informatika:
fogatának kiszámítása. Gyakor- alkotása: geometriai modell.
tantárgyi szimulációs progralati feladatok.
Ismeretek megfelelő csoportosí- mok használata (térgeometriai
tása.
szimulációs program).
Kulcsfogalmak / Felszín, térfogat.
fogalmak
2. Geometria

Tematikai egység /
Órakeret
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési cél
29 óra
Függvény megadása, tulajdonságai.
Előzetes tudás
A tematikai egység A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata.
nevelési-fejlesztési Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A számsorozat fogalma. A függ- Sorozat megadása rekurzióval és Informatika:
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vény értelmezési tartománya a
pozitív egész számok halmaza.
Matematikatörténet: Fibonacci.

képlettel.

problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: algoritmusok
megfogalmazása, tervezése.

Számtani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.
Matematikatörténet: Gauss.
Mértani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat mint lineáris
függvény és a mértani sorozat
mint exponenciális függvény
összehasonlítása.
Kamatoskamat-számítás, pénzModellek alkotása: befektetés és
ügyi alapfogalmak (tőkésítés,
hitel; különböző feltételekkel
kamat, kamatperiódus, EBKM,
meghirdetett befektetések és
gyűjtőjáradék, járadék, hitel,
hitelek vizsgálata; a hitel költsétörlesztőrészlet, THM, diákhitel). gei, a törlesztés módjai.
Az egyéni döntés felelőssége: az
eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása
(pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása.

Természettudomány, földrajz, történelem:
exponenciális folyamatok
vizsgálata.

Gazdasági ismeretek, földrajz:
a világgazdaság szerveződése és működése, a pénztőke
működése, a monetáris világ
jellemző folyamatai, hitelezés, adósság, eladósodás.
Gazdasági ismeretek:
a család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.

Praktikus tanulás:
szövegértés.
Kulcsfogalmak / Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
18 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Adathalmazok jellemzői: átlag,
medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok jellemzése statisztikai mutatókkal.

4. Statisztika

Fejlesztési követelmények
A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése.
Közvélemény-kutatás, minőségellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata
statisztikai mutatók kiszámítására.
420
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Informatika:
táblázatkezelés, statisztikai függvények.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szórás.

Tematikai egység
Órakeret
Rendszerező összefoglalás
/ Fejlesztési cél
53 óra
A középiskolai matematika anyaga.
Előzetes tudás
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. MotiA tematikai egy- válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás
és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltéség nevelésifejlesztési céljai teleknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és A problémának megfelelő
számhalmazok. Valós szászemléltetés kiválasztása
mok halmaza és részhalma(Venn-diagram, számegyezai.
nes, koordináta-rendszer).
Állítások logikai értéke. Lo- Szövegértés. A szövegben
Művészetismeret−kommunikáció:
gikai műveletek.
található információk össze- logika - a következetes és rendezett
gyűjtése, rendszerezése.
gondolkodás elmélete, a logika kapcsolódása a matematikához és a
nyelvészethez.

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata.
Definíció és tétel. A tétel
bizonyítása. A tétel megfordítása.
Bizonyítási módszerek.

Kombinatorika: leszámlálási
feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal.
Műveletek értelmezése és

Halmazok eszközjellegű
használata.
Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Direkt és indirekt bizonyítás
közötti különbség megértése. Néhány tipikusan hibás
következtetés bemutatása,
elemzése.
Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése.
Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Absztrakt fogalom és annak
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Informatika:
Egy bizonyos, nemrég történt esemény információinak begyűjtése
több párhuzamos forrásból, ezek
összehasonlítása, elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált
információ felfedése.
Navigációs eszközök használata:
hierarchizált és legördülő menük
használata.

Művészetismeret−kommunikáció:
szillogizmusok.
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műveleti tulajdonságok.

Gyakorlati számítások.

konkrét megjelenései: valós
számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek,
műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós
számmal, műveletek eseményekkel.
Számtan, algebra
Kerekítés, közelítő érték,
becslés. Számológép használata, értelmes kerekítés.

Egyenletek és egyenlőtlenségek.

Gazdasági ismeretek:
alapvető adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi ismeretek.

Megoldások az alaphalmaz,
értelmezési tartomány, megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai azonosságok, hatAz azonosságok szerepének Természettudomány; földrajz; törtéványozás azonosságai, loga- ismerete, használatuk. Manelem:
ritmus azonosságai, trigotematikai fogalmak fejlődéképletek használata
nometrikus azonosságok.
sének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenAdott egyenlethez illő megségek megoldása. Algebrai
oldási módszer önálló kivámegoldás, grafikus megollasztása.
dás. Ekvivalens egyenletek, Az önellenőrzésre való kéekvivalens átalakítások. A
pesség. Önfegyelem fejleszmegoldások ellenőrzése.
tése: sikertelen megoldási
kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet Tanult egyenlettípusok és
és egyenlőtlenség. Négyzet- egyenlőtlenségtípusok önálló
gyökös egyenletek. Abszolút megoldása.
értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú és egyszerű máA tanult megoldási módszesodfokú kétismeretlenes
rek biztos alkalmazása.
egyenletrendszer megoldása.
Egyenletekre, egyenlőtlenMatematikai modell (egyen- Természettudomány; földrajz; törtéségekre vezető gyakorlati
let, egyenlőtlenség) megalnelem:
életből vett és szöveges fel- kotása, vizsgálatok a momatematikai modellek.
adatok.
dellben, ellenőrzés.
Geometria
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyValós problémában a megfezete, távolsága, szöge.
lelő geometriai fogalom felTávolságok és szögek kiismerése, alkalmazása.
422
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számítása.
Geometriai transzformációk.
Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság.
Szimmetriák.
Háromszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Öszszefüggések a háromszög
oldalai, oldalai és szögei
között.
A derékszögű háromszög
oldalai, oldalai és szögei
közötti összefüggések.
Négyszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
Négyszögek csoportosítása
különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Matematikatörténeti ismeretek: a vektor fogalmának
fejlődése a Természettudományi vektorfogalomtól a
rendezett szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör
egyenlete. Két alakzat közös
pontja.
Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák.
A függvény megadása. A
függvények tulajdonságai.

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati jelenségekben.
Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.
A problémának megfelelő
összefüggések felismerése,
alkalmazása.

Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.

Geometria és algebra összekapcsolása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete.
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak
alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
423
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A tanult alapfüggvények
ismerete.
Függvénytranszformációk:
f ( x ) + c , f ( x + c) ; cf (x ) ;
f (cx ) . Eltolás, nyújtás és
összenyomás a tengelyre
merőlegesen.
Függvényvizsgálat a tanult
szempontok szerint.

Képi emlékezés statikus
helyzetekben (grafikonok
felidézése).
Kapcsolat a matematika két
területe között:
függvénytranszformációk és
geometriai transzformációk.

Emlékezés, ismeretek mozTermészettudomány, földrajz; törtégósítása. Függvény alkalma- nelem:
zása matematikai modell
matematikai modellek.
készítésében.
Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok. Statisztikai mu- Adathalmazok jellemzése
Művészetismeret−kommunikáció:
tatók: módusz, medián, átönállóan választott mutatók
a tartalom értékelése hihetőség
lag, szórás.
segítségével. A reprezentatív szempontjából; a szöveg hitelességéminta jelentőségének megér- vel kapcsolatos tartalmi elemek matése.
gyarázata; a kétértelmű, többjelentésű tartalmi elemek feloldása; egy
következtetés alapját jelentő tartalmi
elem felismerése; az olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése.
Gyakoriság, relatív gyakori- A valószínűség és a statiszKörnyezeti nevelés és életvitel; terság. Véletlen esemény való- tika törvényei érvényesülémészettudomány:
színűsége.
sének felfedezése a termeszenvedélybetegségek és rizikófakA valószínűség kiszámítása
lésben, a pénzügyi folyama- tor.
a klasszikus modell alapján. tokban, a társadalmi folyaA véletlen törvényszerűsématokban.
gei.
A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszélyeinek felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. MűKulcsfogalmak / velet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mufogalmak
tató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.
Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
A fejlesztés várt
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
eredményei a 12.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendeévfolyam végén
zése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– Kombinatorikai problémák megoldása a rendszerezett összeszámlálás, a
tanult ismeretek segítségével.
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A gráfok: nem csak matematikai fogalom – a gráfokról szóló ismeretek
alkalmazása a feladatmegoldásban is.

Számtan, algebra:
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
Valószínűség, statisztika:
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák
a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.
Összességében:
– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek
többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
– A számológép, az elektronikus eszközök rendszeresen használata feladatmegoldásokban.
– Tájékozódás a síkban, térben, ábrák készítése az ilyen témájú feladatok
megoldásához.
– A tanult matematikai szakkifejezések, jelölések helyes használata a feladatmegoldások során.
– Képesség a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekvés az önellenőrzésre, képesség a várható eredmények becslésére.
– A kommunikációs készség fejlődése: helyes érvelés.
– A matematika alapvető kultúrtörténeti tényeinek, a legnagyobb matematikusok felfedezéseinek ismerete, rálátás a magyar matematikusok eredményeire.
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2.5 Természettudomány tantárgycsoport
2.5.1

Bevezető – 7-12. évfolyam

A Nemzeti alaptanterv és a természettudomány tantárgy
A tanterv a Nemzeti alaptantervvel összhangban, annak alapelveit követve és szaktárgyi
elemeiből összeállítva került kidolgozásra. Keretet ad a tanulási folyamat tervezésének, a tanulócsoportokban végzendő munkának, működésbe hozza a neveléselméleti kereteket, pedagógiai eszközöket és eljárásokat. Összekapcsolja a tanulási célokat és a tevékenység folyamatát, meghatározza annak kívánatos és lehetséges eredményeit. A természettudományi nevelést a köznevelés feladatrendszerébe illeszti, így a szaktárgyi tudás gyarapítása mellett részt vállal a szélesebben értelmezett
műveltség és neveltség kialakításában, így válik egységes pedagógiai rendszerré.
Fejlesztési területek, nevelési célok
Erkölcsi nevelés:
A természettudományok fejlődése, az eredmények technikai-társadalmi hasznosítása erkölcsi, etikai kérdéseket is felvet (pl. atomenergia, géntechnológia), amelyek megvitatása, elemzése
segíti a tanulók értéktudatának fejlődését, felelősségtudatuk kibontakoztatását. Aktív tanulási módszerek alkalmazásával a tanulók kötelességtudata, a munka megbecsülése, az együttérzés és a segítségadás készségei is fejlődhetnek.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés:
A magyar tudománytörténet kiemelkedő személyiségei munkásságának, a magyar táj természeti értékeinek és szépségeinek meglátogatása, bemutatása erősíti a hazához való kötődést. A honismeret, a nemzeti értékek tisztelete feltétele az európai azonosságtudatnak, valamint a Föld globális
természeti-, technikai és társadalmi rendszereihez való egyenrangú és felelős kapcsolódásnak.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés:
A környezet és természetvédelem, valamint az egészségtudatosság vonatkozásban bőven
adódnak olyan közéleti, közösségi problémák és feladatok, amelyek felkínálják a tanulóknak a részvétel lehetőségét. A tantárgy nevelési feladata, hogy ennek felelős és tudatos vállalására felkészítse
a tanulókat.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése:
A fejlesztő értékelés révén a tanulók közvetlenül kaphatnak visszajelzéseket konkrét tanulási
szituációkban, ami pontosítja önismeretüket és meghatározza a továbblépés lehetőségeit is. Az értékelési rendszer része az ön- és társértékelés, amellyel fokról-fokra válhatnak hatékony tanulóvá a
gyerekek.
Családi életre nevelés:
A Nemzeti alaptanterv Ember a természetben műveltségterületének kontextus hálójában az
egyén és a helyi közösség szintje között a család is megjelenik. A környezeti- és egészségnevelés
ebben az informális tanulási térben alapozódik meg és az iskola formális rendjében alkalmazható,
praktikus elemekkel bővül. Az ember testi- és lelki felépítésének és működésének biológiai témakörei segítséget kínálnak a tanulóknak a családban való élethez és a későbbi családalapításhoz is.
Testi és lelki egészségre nevelés:
Az egészséges életmód kialakításában a tudatosan megalapozott, értékorientált nevelés szerepe meghatározó. A természettudományi nevelésben ezek fejlesztését lehetővé tevő helyzeteket is
kialakítunk. Az emberi szervrendszerek felépítésének és működésének alapos ismerete, a tanulás
közben szerzett érzelmi motívumok alakítják a tanulók önismeretét, önelfogadását és jövőképét. Az
egészség komplex, testi- és lelki értelmezése hozzájárul a betegségek megelőzésével kapcsolatos
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beállítódások alakításához, praktikus ismeretekkel szolgál az egészségügyi rendszer használatával
kapcsolatban.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség:
A testi- és lelki egészség kapcsán a tantervben megjelenik a fogyatékkal élők helyzete is.
Fontos cél, hogy a tanulóknak legyenek felkészültek a hátrányos helyzetű emberek iránti felelősségvállalásra, önkéntes segítésükre. Az iskolán kívüli helyzetekben szerzett tapasztalatok felszínre
hozása formálhatja a tanulók önkéntes szerepvállalásának készségét.
Fenntarthatóság, környezettudatosság:
Ez a terület központi szerepet kap a természettudományi nevelésben. Az aktív tanulás formái
a külső helyszínen végzett megfigyelésektől az esettanulmányokon át a civil szervezetekkel való
közös munkáig terjedhetnek. Az egyéni életmódtól a globális problémákig vizsgálva a környezetünket nem csak elméleti tudást építünk, hanem tegyük késszé és képessé a tanulókat a változásra és
változtatásra, a jövő bizonytalanságaihoz való alkalmazkodásra.
Pályaorientáció:
A tanterv tartalmi szerkezete teret ad a probléma alapú, felfedeztető módszerek beépítésének. A csoportmunka, a kísérletező, kutató módszerekre alapozott tudásépítés alkalmas eszköze
lehet a tanulás megkedveltetésének, a természettudományos pályák felé való fordulásnak.
Gazdasági és pénzügyi nevelés:
A tudomány, a technika és a társadalom kapcsolatrendszerével foglalkozó témakörökben
feldolgozásra kerülnek a gazdasági élettel összefüggő problémák, a technikai fejlődés, a termelés és
fogyasztás ellentmondásai. Megjelenik bennük a mindennapi élet technológiáktól való függése, az
életmód változását eredményező újabb eszközök és módszerek, ugyanakkor fény derül a nyersanyagok kimerülésére, a természeti környezet túlhasználatára és az emberi léptékek meghaladására
is.
Médiatudatosságra nevelés:
Az internet és az ismeretterjesztő tematikus csatornák okos használatával a gyerekek érdeklődése szélesedik, tudásuk mélyebbé válik, ezáltal bevonhatóbbak lesznek az iskolai tanulásba
is. Az információk megbízhatósága és használhatósága számos kérdést vet fel. Ezeket a kérdéseket
is meg kell beszélnünk a tanulókkal, kíváncsiságuk mellé a kritikai szempontokat is oda kell helyeznünk.
A tanulás tanítása:
A természettudományi nevelés sajátossága, hogy jelentős tartalmi mezőt kell kezelnie, miközben legalább ennyire fontos magának a megismerési, információkezelési képességeknek a fejlesztése. Ha a gyerekek természetes kíváncsisága a megfelelő támogatással párosul, akkor a kutatásalapú, felfedeztető tanulás is sikeresen alkalmazható. Ennek révén kialakulhat a belső motiváció,
a megszerzett tudás öröme, értékének, használhatóságának belátása.
A kulcskompetenciák fejlesztése
A kerettanterv követi a kompetenciák ismeret, készség-képesség és attitűd elemekben való
meghatározását. A természettudományos műveltség három nagy részterületéhez kapcsolódva megjelennek az egészséges életmóddal, környezet- és természetvédelemmel valamint a technikai környezettel és a gazdálkodással összefüggő érték és attitűd elemek is. A kulcskompetencia területek
közös fejlesztési céljai is a Nemzeti alaptanterv alapján kerültek megtervezésre.
Anyanyelvi kommunikáció:
Az értelmező olvasás, a szövegértés fejlesztése érdekében a tanterv erősen kötődik a mindennapi élet problémáihoz, a gyerekek már meglévő, tapasztalati tudásához. Az aktív tanulási módszerek, a csoportmunka során lehetőség van ennek megbeszélésre, a nehézségek kezelésére. Figyelmet kell fordítani a differenciált nyelvi szint alkalmazására, a könnyebben érthető, rövidebb
szövegek megfelelő mértékű alkalmazására, de emellett a tehetséges tanulóknak is lehetőséget kell
biztosítani az elmélyülésre, a szaknyelvvel való ismerkedésre.
Idegen nyelvi kommunikáció:
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Mivel a természettudomány nemzetközi ismeretterület, a tanulók jól hasznosíthatják ennek
kontextusait az idegen nyelvek tanulásában, nyelvi tudásuk segítségével hozzáférhetnek a világban
fellelhető, a tanulást segítő információkhoz. A tantervbe illesztett nemzetközi projektek gyakori
témája a környezetvédelem, vagy az egészséges életmód, így a nyelvi készségek mellett fejlődhetnek a tantárgyi ismereteik is.
Matematikai kompetencia:
A tanterv figyelembe veszi a tanulók matematikai készségeinek adott időben várható szintjét, a természettudományos műveltség és a szaktudás kiépítése azonban eltérő matematikai megközelítéseket kíván, számos esetben a tantárgyi fakultációkra, tehetséggondozásra bízva a matematikai
reprezentációk bemutatását.
Digitális kompetencia:
A kísérleti munka során megjelennek a számítógéppel segített mérések és adatfeldolgozási
feladatok. A kutatásalapú tanulás nem strukturált problémákból indul, így a tanulóknak önállóan
kell meglévő tudásukat kiegészíteni, ehhez jellemzően elektronikus forrásokat használnak fel. A
csoportmunka közös munkafelületeken folyhat, így a hálózati tanulás, a közös tudásépítés rutinná
válhat.
Szociális és állampolgári kompetencia:
A tanulóknak fel kell ismerniük az egészségük megóvásával, a természeti- és technikai környezet használatának fenntarthatóságával kapcsolatos valós érdekeiket. A tanterv az elméleti ismeretek mellett felkészíti a tanulókat a belső meggyőződéseiken alapuló aktív szerepvállalásra. Az
alkalmazási szintek az egyéntől a családon át a globális szintig kínálnak lehetőséget a problémák
vizsgálatára, állásfoglalások kialakítására és a személyes cselekvés megtervezésére.
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia:
A tanulók önálló, együttműködésben megvalósuló kutatásalapú tanulási helyzetekben átélhetik a kezdeményezés, a vállalkozás számos vonatkozását, tapasztalatokat szerezhetnek a siker és a
kudarc kettősségéről. Fontos, hogy a tanulás közben megfelelő támogatásban részesüljenek, akár
egyénileg is. A szakirányú pályaválasztást segítheti az iskolán kívüli tanulási helyzetekben való
tapasztalatszerzés is.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség:
A természet szépségeinek felfedeztetése alapvető célja a tantervnek. Lehetőséget kell adni a
közvetlen tapasztalatszerzésre, a megfigyelésre és a kísérletezésre. Igyekszünk láttatni az elemi részecskéktől az élőlényeken át a csillagrendszerekig terjedő egységet, az abban rejlő szépséget. A
műszaki jellegű ismeretek mellett lehetőséget kívánunk adni az esztétikai tudatosság fejlesztésére is,
így pl. a mindennapi környezetünk tárgyai, épületei, vagy éppen települési viszonyai esetében.
Hatékony, önálló tanulás:
A tanterv több teret kíván adni egy-egy témakör önálló, tanulói aktivitáson alapuló feldolgozásának, a megfelelő tanári támogatás melletti aktív tanulásnak. Ennek kulcseleme a belső motiváció, az önálló kérdésfeltevés és a válasz keresésére való indíttatás.
Természettudományos és technikai kompetencia:
Az egységes természettudomány tantárgy az alapképzés része, ezért elsődlegesen a mindenki számára elérhető természettudományos műveltség kialakítását tekinti céljának. Ez egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudományos gondolkodásmód
elsajátítását jelenti. Elsősorban az új tudományos ismeretek megszerzésére, alkalmazására és értékelésére való képességet jelenti. Ennek elemei a következők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés, adatkezelés, kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása, előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés.
A tanterv az alábbi kulcskompetencia elemeket határozza meg:
 A természeti világ alapelveinek ismerete
 Alapvető tudományos fogalmak, módszerek ismerete
 A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepének ismerete, megértése
 Fontosabb technológiai folyamatok ismerete
 A technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete
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Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete
Természettudományos és technikai műveltség alkalmazása a problémamegoldásban
Természettudományos és technikai műveltséget igénylő döntések meghozatala
Új technológiák, berendezések megismerésének és működtetésének képessége
Áltudományos, egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulások kritikája
Szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban
való cselekvésre
Etikai kérdések iránti érdeklődés
Kritikus és kíváncsi attitűd
Biztonság és a fenntarthatóság tisztelete a tudományos és technológiai fejlődés hatásaival
kapcsolatban

Természettudományos műveltség
A tantárgy tanítása
Az egységes természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptanterv Ember a természetben műveltségterületének fejlesztési feladatait és közműveltségi elemeit foglalja magában. A legtöbb témakör jól felismerhetően valamely tudományterülethez (fizika, kémia, biológia) kapcsolható. Más
témakörök integrált szemléletűek, ezek a tudománnyal, vagy komplex környezeti kérdésekkel foglalkoznak. A szaktárgyi jellegű modulok felhasználják a központi kerettantervek elemeit, tervezésük
azzal megegyező szerkezetben történt. A tanulásszervezés sajátossága, hogy a szaktárgyak párhuzamos tanítása helyett egységes folyamatba, lineáris szerkezetbe fűzi fel a tematikai egységeket. A
tanterv ajánlást tesz az egy évfolyamon belül tanítandó modulok sorrendjére, figyelembe véve a
tudásépítés és készségfejlesztés egymásra épülését, logisztikus jellegét.
A tanulócsoportok egy tanár irányításával tanulnak, akinek feladata a tanév tervezése, az értékelési eszközök összeállítása és a követelmények teljesítésének ellenőrzése, valamint a tanulóknak szóló szöveges értékelés megfogalmazása. A természettudomány munkacsoport közös feladata
a taneszközök szakszerű elkészítése, a feladatok összeállítása és a követelmények kialakítása. A
csoportokat tanító tanárok konzultálhatnak a munkacsoport más szakos tanáraival, felkérhetik őket
egy adott témakör tanításában való közreműködésre. Ennek pedagógiai előnye, hogy a csoportot
tanító tanár magasabb óraszámban, összességében kevesebb tanulóval foglalkozik, így jobban megismerheti tanítványait, alkalmassá válik a diagnosztikus és segítő értékelés alkalmazására. A szélesebb tematikai kört felölelő tananyag jobban támogatja a komplex kérdésfelvetést, a kutatásalapú
tanulást és a projektmódszer alkalmazását. Mindezek az eszközök elősegíthetik, hogy a természettudományos tantárgy kedveltsége növekedjen, szívesebben és eredményesebben tanulják a tanulók,
közülük többen vállalkozzanak a szakirányú továbbtanulásra, amire az alapképzéshez kapcsolódó
fakultációk (fizika, biológia, kémia) készítik fel őket.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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2.5.2

Természettudomány

2.5.2.1.1 7. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
8
A „természet” fogalomnak a tapasztalatok, élmények és a média által meghatározott egyéni értelmezése. A környezet és természetismeret tantárgyak tanulása
során bővített, egységesülő természetfogalom. Személyes vélemény, meggyőződés a tudomány hasznáról, használhatóságáról. Korábbi tanulmányok alapján
Előzetes tudás
szerzett többé-kevésbé alkalmazható, nem készségszintű természettudományos
megismerési kompetenciák (megfigyelés, kísérletezés, magyarázat). A rendszerszerű, tervezett munkavégzés kezdeti szintje.
Probléma felismerés általános szinten.
A tudományról alkotott kép módosulása: a tudomány mint gondolkodásmód,
problémamegoldó eszköz. A természettudományos gondolkodási és kutatási
módszerek részletes ismerete, gyakorlott (részben készségszintű) alkalmazása.
Összetett, többlépéses kutatási folyamat irányított, esetenként önállóan terveNevelési- fejleszzett elvégzése. A tudományosan vizsgálható problémák felismerési képességétési célok
nek megalapozása. A tudományos és egyéb nézőpontokba való behelyezkedés
képességének (esetenként) tudatos alkalmazása. A tudományok fejlődéséről,
történetéről, meghatározó korszakairól és alakjairól építendő tudás megalapozása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek a természet valódi hatáA természeti, az ember által épített
Történelem:
rai?
és a technikai környezet iránti érŐskori életmód; ókori
Hogyan alakította, alakítja életdeklődés felkeltése, a tudományos
civilizációk, a kézműmódunkat, a társadalom és a gaz- megismerés iránti igény fokozatos
vesség és a mezőgazdadaság fejlődését a tudományos
formálása.
ság fejlődése.
kutatás és a technológiai fejleszA köznyelvi természet fogalom
tés?
szaktudományos szempontú (földHogyan alakult ki a természetturajzi, biológiai, kémiai, fizikai) elMatematika:
domány, melyek voltak a megha- mélyítése.
Az ókori arab és görög
tározó korszakok, személyiségek
A tudományos gondolkodás művematematika, a számfoés elméletek?
leteinek megismerése. A cáfolat
galom és a számjegyek
Hogyan működik a tudomány?
lehetőségének a tudományosság
kialakulása.
Mi jellemzi az egyes szaktudomá- feltételeként való
nyokat?
azonosítása. A tudományos és a
Hogyan kapcsolódik össze a tunem tudományos elképzelések meg- Művészetismeret–
dományos kutatás és a technolókülönböztetése. Vitatott, több néző- kommunikáció:
giai fejlesztés?
pontból megközelíthető problémák
Az objektív és a szubHogyan hasznosíthatók a tudomá- létének felismerése. Kritikai érzék,
jektív, a tárgyilagos és
nyos gondolkodás módszerei a
tények tiszteletének
az érzelmes stílus, az
mindennapi életben?
erősödése. A tudományos modellek érvelés.
Miért és mennyire bízhatunk meg változásának felismerése.
egy tudományos állítás (modell)
A megfigyelés, a kísérlet és a mérés
igazságában?
módszereinek irányított alkalmazáRajz:
sa. A kísérletezés céljának és lépéTermészetábrázolások a
A tudományos gondolkodás kiseinek ismeretén alapuló, tervszerű
képzőművészetben.
Természet és tudomány
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alakulása.
Megfigyelés, kísérlet, mérés lényegi jellemzői.
A kísérleti munka lépései: problémafelvetés, előfeltevés állítás,
kísérlet tervezés, változók kezelése, megfigyelés és mérés, adatok
rögzítése és kezelése, értékelés,
modellalkotás.
A természettudományok fejlődése
és elkülönülése.
Fizikai világ: részecskék, kölcsönhatások, alapjelenségek.
Kémiai világ: az anyagok sokfélesége, változékonysága.
Biológiai világ: önfenntartás, szaporodás, fejlődés.
Az anyagi világ egysége, a tudományterületek egymásrautaltsága.
A kutatás és fejlesztés, tudomány
és technológia összefüggései.
A tudomány társadalmi ellenőrzése, támogatása.
Tudomány és művészet látásmódja.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

és fegyelmezett munkavégzés.
A tudomány és a technika a társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének megismerése. A
kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd
megalapozása.
Az emberi tevékenységek természetes, mesterséges, társas és társadalmi környezeti feltételeinek és hatásainak felismerése.
Az érdeklődés felkeltése, a természetes kíváncsiság fenntartása és
kiterjesztése a közvetlen környezet
egészére.
Tapasztalatszerzés a környezetből, a
tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.

Ének:
Természetábrázolások a
zenében.

Tudomány, természettudomány, tudománytörténet, kutatás és
fejlesztés, megfigyelés, kísérlet, mérés, előfeltevés, bizonyítás,
cáfolat, modell, áltudomány.

Órakeret
10
A környezetismeret és a természetismeret tantárgyak tanulása során megismert
természeti objektumok összetettségének, méretviszonyainak alapszintű ismerete.
Előzetes tudás
A hosszúságmérés mérőeszközei, a hosszúságmérés mértékegységei, azok átváltása. A tömeg mértékegysége, mérése. Stopper, digitális óra használata.
A rendszer fogalmának bevezetése a részekből összetett, magasabb szintű szerkezetet, működést mutató dolgok közös megnevezésére. A rendszerelemző képesség, a felépítés és működés vizsgálati képességének fejlesztése. Az egymásba épülés, a világban megfigyelhető hierarchia elvének felismerése, bemutatásának képessége.
Nevelési- fejlesz- A természettudományos megismerés módszertanához illeszkedve a mérés folyamatának végig vitele, az adatok kezelésének gyakorlása. A mérés alapvető
tési célok
szerepének beláttatása az anyagok megismerésében, jellemzésében. Tapasztalat
szerzése több tényezőtől függő jelenségek vizsgálatában, egyszerű összefüggések megállapításában mérési adatokból. Kreativitás, ötletesség fejlesztése. A
mértékegységekkel, nagyságrendekkel kapcsolatos arányérzék fejlesztése. Az
együttműködés fejlesztése csoportmunka során.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Méretek, világok, rendszerek
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Hogyan értelmezhető a dolgok
összetettsége, rendszerszerűsége?
Hogyan tudjuk mennyiségileg
jellemezni az anyagok tulajdonságait?
Hogyan épül fel az egymásba
ágyazott rendszerekből a világ?
Milyen szerveződési szintek figyelhetők meg az anyagi világban?
Milyen mérettartományok jellemzik az anyagi rendszereket?
Rendszer fogalma, rész és egész
viszonya, felépítés és működés
kapcsolata. Rendszerek egymásba
ágyazottsága, szerveződési szint
fogalma, rendszerszintek az anyagi világban. Rendszer és környezet értelmezése, viszonya.
A hosszúság fogalma, mértékegységei, mérési lehetőségei, mérőeszközei. A tömeg fogalma, mértékegységei, mérési lehetőségei,
mérlegek.
Nagyon nagy és nagyon kicsi tömegek mérése. Tömeg és kiterjedés összehasonlítása.
A mikrovilág, az emberi környezet és a kozmikus rendszerek méretskálája. Alapvető elemi részecskék.
Atomok, molekulák, halmazok,
részecskesokaság.
Méretek az élővilágban.
Makromolekulák, sejtek, élőlények.
Kozmikus nagyságrendek.
Por- és gázfelhők, bolygók, csillagok, csillag halmazok, galaxisok, galaxis halmazok.
Mikro- és makrokozmosz találkozása.
Modellek és makettek. Méretarányok, egyszerűsítés, kezelhetőség.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Mérési adatok, ábrák, értelmezése.
A hosszúság és az idő mértékegységeinek ismerete, használata, átváltása,
A térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és módszerek alapjainak és
felhasználásának megismerése.
A rendszerek egymásba ágyazottságának felismerése környezetünkben,
rendszerek összetettségének, belső
kapcsolatrendszerének felismerése,
értelmezése a különféle fizikai, kémiai és biológiai szerveződési szintek esetén
A rendszerszemlélet alkalmazása,
rendszer és a környezet kapcsolatának elemzése konkrét problémák
vizsgálatában
A természet egységére vonatkozó
elképzelések formálása.

Matematika:
Alakzatok kerülete,
területe, térfogata, ezek
kiszámítása; arányszámítás.
Földrajz:
Térképészet, lépték
fogalma; csillagászati
ismeretek.
Informatika: Internethasználat, alkalmazások
használata.

A hosszúság és a tömeg mérése,
mérőeszközök kezelése, mértékegységek átváltása.
A sűrűség fogalma, köznapi és fizikai értelmének szétválasztása. Sűrűség meghatározás tömeg- és térfogatméréssel.
A környezet elemeinek vizsgálatát,
jellemzőinek megismerését célzó
egyéni érdeklődés fejlesztése, tapasztalatokkal való összekapcsolása.

Mérés, mértékegység, mérőeszköz, mérési hiba, tömeg, sűrűség, hosszúság, időskála, mikrovilág, kozmosz, egymásba épülés.
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Tematikai egység

Órakeret
16
Tapasztalati tudás a környezetünkben megfigyelhető változásokról azok mélyebb elemzése, rendszerezése nélkül. Halmazállapot változás, oldódás, égés,
Előzetes tudás
szaporodás, növekedés, fejlődés, időjárási jelenségek.
A megfigyelési képesség fejlődése, az eredmények rendszerezett rögzítése.
Többféle megfigyelési mód alkalmazása. Tudatosan irányított megfigyelések
adott rendszer két, időben eltérő állapotának összehasonlításával.
Nevelési- fejlesz- A vizsgált természeti és technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló
szempontok és módszerek megismerése, használata. Az egyensúlyi állapot és a
tési célok
rendszerek stabilitása közötti összefüggés felismerése, alkalmazása. Néhány
természeti folyamat elemzése, külső hatás felismerése, összefüggés felismerése
a külső hatás és a belső folyamatok között.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan lehet nyomon követni a
Néhány természeti jelenség megfiMatematika:
változásokat?
gyelése, egyszerű magyarázatkereFüggvények, koordináta
Milyen változások és folyamatok sés kísérlet segítségével.
rendszerek.
zajlanak a természetben?
Természeti körfolyamatok felismeMi hajtja a változásokat?
rése, megfigyelése, sorba rendezés.
Hogyan tudjuk irányítani, szabáPéldák a természetben, illetve a
Földrajz:
lyozni a változásokat, folyamato- technikában fontos szerepet játszó
A föld belső és külső
kat?
nagyon rövid és nagyon hosszú
felszínformáló erői.
időkre
Megfordítható és megfordíthatat- A vizsgált természeti és technikai
lan folyamatok. Egyensúlyi állarendszerek állapotának leírására
Informatika:
potra törekvés. Egyszerű erőszolgáló szempontok és módszerek
Internethasználat, alegyensúly.
megismerése, használata.
kalmazások használata.
Jellegzetes, rövid és hosszú időA fizikai, kémiai és biológiai váltoskálák a természetben.
zás értelmezése, példák alapján.
A biológiai óra fogalma, példái.
Változások időbeliségének vizsgálaHosszabb idő alatt bekövetkező
ta, összehasonlítása, időskálák szerváltozások (evolúció).
kesztése.
A fizikai és kémiai változások
A változásokat előidéző okok keremegkülönböztetése (a halmazálla- sése, magyarázása (pl. erőhatások,
pot-változások, az oldódás, az
biológiai program).
égés, a közömbösítés, a gáz- és
Az egyensúlyi állapot és a rendszecsapadékképződés példáján).
rek stabilitása közötti összefüggés
A kémiai folyamatok gyorsításáfelismerése, alkalmazása konkrét
nak és lassításának módjai (mele- példák esetében. Az egyensúlyon
gítés és hűtés).
alapuló tömegmérés elvének megEnergia és információ fogalmak
ismerése, mérleg készítése, tömegbevezetése.
mérés,
A folyamatok néhány általános jellemzőjének megállapítása, irányítása, jelentőségének felismerése.
Néhány egyszerű szabályozott folyamat elemzése.
Természeti folyamatok sebességváltozásainak megfigyelése, rögzítése.
Rendszer, állapot, változás, fizikai változás, kémiai változás,
Kulcsfogalmak / fogalmak
Változások, folyamatok
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biológiai változás, folyamat, nyílt és zárt rendszer, körfolyamat, egyensúly.

Órakeret
20
A rendszer és a környezet megkülönböztetése. A változás felismerése. Idő, út,
Előzetes tudás
erőmérő, energia, tömeg fogalmának ismerete, használata.
A megfigyelés, leírás, kérdésfeltevés és értelmezés műveleteinek gyakorlása és
összekapcsolása. A természeti és technikai jelenségekkel összefüggő tapasztalatok megfogalmazása, megosztása a társakkal. A mozgások rendszerezése.
Nevelési- fejlesz- Megfigyelések osztályozása, kísérleti eredményekből összefüggések megállapítési célok
tása. A mérések tervezése, kivitelezése, következtetések levonása, mennyiségi
viszonyok táblázatos és grafikus ábrázolása. A közlekedésbiztonság összefüggéseinek felismerése. A háztartásban található egyszerű gépek működésének
ismerete. A számítógéppel segített tanulás módszereinek alkalmazása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan lehet leírni a környezeA mérések tervezése, kivitelezése,
Matematika:
tünkben található tárgyak, élőlékövetkeztetések levonása, mennyiAlgebrai kifejezések,
nyek mozgását?
ségi viszonyok táblázatos és grafigrafikonok, egyenes
Hogyan és miért változhat meg a
kus ábrázolása.
arányosság.
mozgásállapot? Milyen törvényA mindennapi életben tapasztalt
szerűségek ismeretében készíthe- erőhatások megismerése, a tapasztatünk egyszerű gépeket?
latok értelmezése az erők mozgásál- Informatika:
lapot- és alakváltoztató hatásaként.
Internethasználat, adatÚt-idő kapcsolat, sebesség, átlag- Mozgásjelenségek, leírása, a mozkezelés.
sebesség. Egyenes vonalú mozgás grafikus ábrázolása, a grafikogás. A körmozgás jellemzői (kenok értelmezése. Az egyenletes és
ringési idő, fordulatszám).
egyenletesen változó mozgás felisFöldrajz:
Gyorsulás és hatásai, példák. Az
merése
A Föld külső és belső
erő és a sebességváltozás kapcso- A sebességváltozás és az erő viszo- erői, a Föld mozgása.
lata.
nyának megismerése.
Gépjárművek mozgása eltérő teA GPS idő-, távolság- és sebességrepviszonyok között (fékezés,
adatainak értelmezése.
megcsúszás, a kerekek kipörgése). A keringési idő és a fordulatszám
A rugalmasság és rugalmatlanság értelmezése gyakorlati példákon a
problémájának értelmezése, mér- közlekedésben.
tékének jellemzése, ütközések
A rugalmas és rugalmatlan ütközékapcsán fellelhető gyakorlati vosek vizsgálata, a
natkozások azonosítása, értelmelendületmegmaradás felismerése.
zése.
A különböző egyszerű gépek műköAz ütközés jellegének és erőhatás désének értelmezése.
mértékének kapcsolata gyakorlati Annak tudatosulása, hogy az egypéldákban. Közlekedési alkalma- szerű gépek használatával kedvezások, balesetvédelem.
zőbbé tehető a munkavégzés, azonA takarékos, kényelmes, biztonban munkát, energiát így sem takaságos közlekedés eszközei (vilríthatunk meg.
lanyautó, légzsák, gyűrődési zóMegfigyelések a mindennapi körna).
nyezetben (járművek, közlekedés,
Egyszerű gépek alkalmazása sportok). Egyszerű mechanikai kíTematikai egység

Mozgások, erők, gépek
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mindennapi eszközeink. A munka
és az energia fogalma.
A forgatónyomaték fogalma.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

sérletek elvégzése, előfeltevés megfogalmazása, a mérések, adatok
elemzése, ábrázolása, következtetések levonása.
Út, pálya, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, körmozgás, keringési idő, forgatónyomaték, fordulatszám, erő, súrlódás, lendület, munka, energia.

Hő, hőmérséklet

Órakeret
12

A hő fogalma, a hőmérséklet hétköznapi fogalma, a munka.
A hő és az energia fogalmának elmélyítése, a hőváltozással kapcsolatos jelenséTantárgyi fej- gek, a természeti folyamatokat kísérő hőváltozás tanulmányozása.
A modellalkotás szerepének, a technika és az elmélet együttműködésének fellesztési célok
ismerése, a gazdasági nevelés fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi a hőmérséklet, hogyan érzéA termikus egyensúly és a kiegyen- Matematika:
keljük, és hogyan mérhető? Mit
lítődés fogalmának értelmezése.
Szöveges számítási feljelent a hőmennyiség, mi a jelen- A természeti folyamatok irányának adatok a természettudotősége?
vizsgálata konkrét példákon keresz- mányokból, a mindenMilyen elven működnek a hőtül.
napokból.
erőgépek, hűtők, hőszivattyúk?
Az élőlények hőháztartásának megHogyan lehet passzívan hűteni
ismerése, a láz értelmezése.
lakásainkat?
Infrasugárzás, albedó fogalmak
Földrajz:
Melyek a fűtés leggazdaságosabb értelmezése.
A Föld hőháztartása, égmódjai?
Exoterm és endoterm folyamatok
hajlat, napsugárzás.
Mi a jelentősége a megfelelő
megkülönböztetése, értelmezése.
épület hőszigetelésnek?
A hőerőgépek fajtáinak bemutatása.
Milyen a praktikus ruházat?
Összefüggés keresés a befektetett
Informatika:
energia és a keletkezett hő között.
Animációk értelmezése,
A közös hőmérséklet kialakulását Hőszigetelés, energetikai hatékony- prezentációs eszközök:
befolyásoló tényezők.
ság. Fűtőrendszerek, klímatípusok
Hősugárzás, hővezetés, hőáram- működési elvének megismerése.
lás (példái).
Az állatok hőháztartása, a testhőmérséklet szabályozása.
A rendszerek csoportosítása a
komponensek és a fázisok száma,
valamint az anyag- és energiaátmenet lehetősége szempontjából. Fűtőberendezések, háztartási
gépek, eszközök és készülékek
energiatakarékossága.
Celsius skála, szobahőmérséklet,
testhőmérséklet, láz. Termikus
egyensúly.
Az élőlények hőháztartását befolyásoló fizikai változások (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás).
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Melegítés, hűtés.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Hőmérséklet, hő, exoterm-, endoterm folyamatok, Celsiusskála, termikus egyensúly, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás,
hőszivattyú, hőszigetelés, energetikai tanúsítvány.

Órakeret
14
A folyamatok felismerése, jártasság a rendszer és környezetének kapcsolatában.
Előzetes tudás
Tömeg, sűrűség, erő, halmazállapotok fogalma, hőmérsékletmérés.
A halmazállapot és az anyagszerkezet közötti kapcsolat azonosítása. A mérések
tervezése, kivitelezése, következtetések levonása. Egyszerű összefüggések
Tantárgyi fejmegállapítása mérési adatokból. Modell és valóság viszonyának felismerése. A
lesztési célok
víz tulajdonságainak és az életben betöltött szerepe közötti összefüggések felismerése. Az oldódás folyamatának kísérleti elemzése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan értelmezhető a részecsA halmazállapotok, halmazállapotMatematika:
kemodell alapján a gáz, a folyaváltozások összehasonlítása. A hal- Százalékszámítás,
dék és a szilárd halmazállapot?
mazállapot-változásokat és az oldó- egyismeretlenes egyenHogyan befolyásolja a hőmérsék- dást kísérő energiaváltozások meglet.
let és a nyomás egy anyag halfigyelése, mérése
mazállapotát?
Oldódás és olvadás különbségének
Milyen energiaváltozások kísérik magyarázata. Jégkocka olvadásának Földrajz:
a halmazállapot változásokat?
megfigyelése sós és édes vízben.
Vízrajz, ásványvíz, tenMilyen szerepe van a víz különfé- A párolgás és forrás megkülönbözgervíz, a víz körforgása.
le halmazállapotú előfordulásaitetése.
nak az életünkben?
Az anyagok vizsgálatában leggyakrabban használt állapotleírások, álInformatika:
Az oldatok tömegszázalékos és
lapotjelzők alkalmazása, mérése, a
Táblázat, grafikon értérfogat százalékos összetételének mértékegységek szakszerű és követ- telmezése.
megadása gyakorlati példákkal
kezetes használata.
(cukorszirup, sóoldat, ecet, alkoA modell és a makroszkopikus valóholos italok).
ság viszonyának tudatosítása.
Az olvadást befolyásoló tényezők Telített oldat, az oldódás és kristáa mindennapi életben.
lyosodás, ill. a halmazállapotA víz három halmazállapotának
változások értelmezése megfordítmegjelenése a Földön.
ható, egyensúlyra vezető folyamaA víz rendhagyó tulajdonságainak tokként.
jelentősége a földi élet szempontjából.
Halmazállapotok, halmazállapotváltozások.
A hőmérséklet és a nyomás, mint
állapotjelző.
Olvadás, fagyás. Olvadáspont,
forráspont fogalma.
Zsíroldékony és vízoldékony
anyagok. Különleges (átmeneti
halmazállapotú) anyagok.
A halmazállapotok és a halmazálHalmazok, állapotok
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lapot-változások (olvadás, fagyás,
párolgás, forrás, lecsapódás) alapvető jellemzői. Az anyag halmazállapotainak részecskemodellje.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Nyomás, olvadás, fagyás, kristályosodás, párolgás, lecsapódás,
forrás, olvadáspont, forráspont, oldódás, tömegszázalék, térfogatszázalék, telített oldat.

Órakeret
20
Jártasság a szimbólumok használatában. Hő, exoterm és endoterm folyamatok,
Előzetes tudás
oldódás, oldat, fogalmak ismerete.
A tanulók anyagokkal, a kémiai tulajdonságokkal és változásokkal kapcsolatos
ismereteinek bővítése, az anyagvizsgálati készségek és az anyagok alkalmazásával kapcsolatos attitűdök fejlesztése. Az állandóság és a változás leírásában a
Nevelési- fejleszszimbólumszint bevezetése. A rendszer - anyag, energia, információ - szemtési célok
pontjából a kémiai részecskefogalom és a szimbólumszint alkalmazása. A kémiai reakciók megfigyelése és értelmezése különböző szinteken (makro, részecske, szimbólum). Környezettudatos attitűd megteremtése, fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan lehet elemezni, felbontani A kémiai elemek, vegyületek, keve- Matematika:
az anyagokat?
rékek jellemzése, csoportosítása. A
Képletek értelmezése,
Melyek a leggyakoribb, illetve
hétköznapi életben gyakori elemek, algebrai számítások.
legfontosabb elemek és vegyület- vegyületek és keverékek megkülöncsoportok környezetünkben? Miböztetése.
lyen kémiai folyamatok játszódAnyagok mennyiségi és minőségi
Földrajz:
nak le környezetünkben, s ezek
jellemzése. Az anyag atomos szerKőzet, érc, ásvány.
hogyan modellezhetők?
kezetének megismerése.
Az atomok szerkezetét leíró modelA tárgyak anyagának minőségi és lek használata fizikai, kémiai jelen- Történelem::
mennyiségi jellemzői. Elemek és
séggel összefüggésben.
Ókori görög tudósok.
vegyületek csoportosítása. KeveJelenségek értelmezése a tömegrékek szétválasztása. Egyes elemegmaradás szempontjából
mek élettani szerepe. Kémiai vál- Kémiai jelek használata a reakcióktozások energiaviszonyai hétköz- ban részt vevő anyagok jelölésére.
napi példákban (tűzgyújtás eseA kémiai változás értelmezése, a
tén); aktiválás.
főbb típusok megkülönböztetése és
Anyagmennyiség. Az atom és a
magyarázata,
kémiai elem fogalmának kialaku- A kémiai képlet értelmezése, a kélása. A periódusos rendszer és
miai reakciók magyarázata kémiai
jelentősége. Az elemek és vegyü- kötésekkel és leírása reakcióegyenletek kémiai jelölése (vegyjel,
letekkel, az egyenlet és a részecskék
képlet). Atom, molekula, ion.
számának összefüggése. A leggyakKémiai kötések: kovalens, ionos
rabban előforduló elemek, vegyüleés fémes kötés.
tek tulajdonságainak ismerete.
Sav, só, kémhatás, indikátor, pH- A kémiai folyamatok kísérleti megskála. Az égés, az oxidáció értelfigyelése és csoportosítása különbömezésének.
ző szempontok szerint. (hőtermelő –
A kémiai reakció feltételei.
hőelnyelő, gyors – lassú, egyesülés
Elemek és vegyületek
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A kémiai egyenlet értelmezése:
tömegmegmaradás. A kémiai
egyenlet rendezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

– bomlás, sav-bázis reakciók és
redoxi-reakciók.
Atom, elem, vegyület, ion, molekula, vegyjel, összegképlet,
szerkezeti képlet, sav, bázis, só, indikátor, kémhatás, egyesülés, bomlás, pH-skála.

Órakeret
14
A környezetismeret és a természetismeret tantárgyak tanulása során megismert
élőlények testfelépítésével kapcsolatos ismeretek, elemzési szempontok (testrészek és arányok, kétoldalas szimmetria). Személyes elképzelés, érzelmi viszoElőzetes tudás
nyulás a más rasszokba tartozó emberekről. Családban, társadalomban megfigyelt, átélt nemi szerepekkel kapcsolatos tapasztalatok, saját élmények.
A saját testtel kapcsolatos, életkornak megfelelő testkép kialakítása, az ezzel
kapcsolatos önértékelési, önelfogadási problémák felszínre hozása, oldása. Az
emberi test evolúciós eredetének és egyedfejlődési folyamatának tudatosítása.
A másodlagos nemi jellegek és időbeli kialakulási folyamatuk ismerete. Az
Tantárgyi fejemberi evolúció folyamatának néhány lépésre kiterjedő bemutatási képessége.
lesztési célok
Az emberi test szépségének értékelése, az ideálok reális értékelése. Az öröklődés, a környezet és az életmód testi- és lelki fejlődésre gyakorolt hatásának
tudományosan megalapozott szemlélete.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan jellemezhető az emberi
Az emberi test külső képének bioló- Matematika:
test külső képe?
giai szempontú elemzése, a szimSzimmetria típusok,
Milyen változatosság figyelhető
metria viszonyok, testtájak azonosí- arányosság, aranymetmeg az emberi testalkatban és
tása.
szés.
megjelenésben?
Az emberi faj testi sokféleségének
Melyek a nemek közötti főbb test- biológiai adottságként, értékként
alkati és lelki különbségek, hovaló elfogadása.
Földrajz:
gyan alakulnak ki?
Az emberré válás megértése a foA kontinensek földrajMi a szépség biológiai értelmezé- lyamatban jelentős szerepet játszó,
za, országok és népcsose? Mit jelent és hogyan fejlesztleletek alapján jól rekonstruálható
portok, népesedési
hető a testkép, az önelfogadás?
elődeink testi jellemzői és életmódja helyzet, migráció.
Hogyan alakult ki a mai emberek alapján.
testalkata, milyenek voltak előde- A magzati fejlődés főbb lépéseinek,
ink?
időbeli folyamatának átlátása.
Művészetismeret–
Hogyan fejlődik ki az egyedi em- A születés utáni fejlődési szakaszok kommunikáció:
beri test?
legjellemzőbb testi és pszichológiai Az ember testi jellemMilyen szervrendszerek biztosítmegnyilvánulásainak összehasonlí- zőinek bemutatása az
ják életműködéseinket?
tása.
irodalomban. Testi jelA női és a férfi testalkatnak a málemzőink nyelvi leírása.
Az emberi test felépítése
sodlagos nemi jellegeken való öszTestarányok, testrészek, emberi
szehasonlítása.
test a művészetben
Az anyag- és energiaforgalom, a
Rajz:
Az emberi sokféleség. Méretek,
biológiai szabályozás szervrendsze- Az emberi test formaviformák, arcok, színek, népcsoreinek megismerése, a felépítés és
lágának, szimmetriáinak
portok.
működés kapcsolatán alapuló elem- és mozgásának, a neFérfi és női nemi jellegek, szerzés képessége, az egészségmegőrzés mek különbözőségének
Az emberi test
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vek. Lelki különbözőség, nemi
szerepek.
A méhen belüli fejlődés, születés,
születés utáni életszakaszok.
A testalkat változása a növekedés
és fejlődés során. Testképzavarok,
önelfogadási problémák.
Az ember származása, Darwin
gondolatai a leszármazásról, az
emberré válás mérföldkövei. A
rokonság biokémiai, szöveti, szervezettani, pszichikai bizonyítékai
Szervrendszerek. A főbb belső
szervek elhelyezkedése.
Az egészségre és a betegségre
vonatkozó különböző szemléletű
magyarázatok és gyógymódok.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

lehetőségeinek felismerése.
Az élettani állapot leírására használható alapvető eszközök és módszerek megismerése, alkalmazása.
Egészség és betegség megkülönböztetése, a betegségeket előidéző leggyakoribb okok felismerése, a megelőzés lehetőségének, adott esetben
az orvoshoz fordulás szükségességének belátása.

ábrázolása a képzőművészetben.

Bilaterális szimmetria, testtájak, testrészek, szervrendszerek,
szervek, embrió, embrionális fejlődés, szülés, előember, ősember, modern ember, népbetegség, fertőző betegség, kórokozó,
szűrővizsgálat, védőoltás.

Órakeret
16
A környezetismeret és természetismeret tantárgyakban tanult élőlény csoportokra vonatkozó ismeretek, velük kapcsolatos fajismeret. Megfigyelő képesség
a tudományosan megalapozott formai szempontok ismerete nélkül. A rokonság,
Előzetes tudás
leszármazás elvének ismerete az emberek családi rokonsági viszonyai alapján.
Olvasmányok kihalt állatokról, látott képek. Állatok lakókörnyezetben, kirándulásokon való megfigyelésével szerzett tapasztalati tudás.
A formák hasonlóságának felismerése, ezen alapuló rendszerezés alkalmazása.
Az élőlények kettős nevezéktanának megértése, alkalmazása néhány ismert faj
esetében. A faj feletti rendszertani kategóriák nevének (nemzetség, család,
rend, osztály, törzs) és viszonyainak az ismerete. Az evolúció elméletét bizoNevelésinyító megfigyelések, leletek példáinak ismerete. A törzsfa jelentésének, ábrázofejlesztési célok
lásmódjának megértése. Néhány nagy élőlénycsoport leszármazási viszonyának
megjegyzése.
Egy terepgyakorlat elvégzése, a megfigyelési tapasztalatok rögzítése, értékelése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen tulajdonságaik alapján
Tudományosan megalapozott szem- Matematika:
jellemezhetők, hasonlíthatók
pontok alkalmazása az élőlények
Halmazokba sorolás.
össze az élőlények?
megfigyelése során.
Mi az oka az élőlények körében
Az élővilág rendszerezésében érvémegfigyelhető hasonlóságoknak
nyesülő szempontok megfogalmaFöldrajz:
és különbségeknek?
zása, bemutatása határozókönyvek
Kontinensek földrajza,
Milyen megállapításokat tett
alapján.
jellegzetes élővilága.
Darwin az élővilág fejlődéséről?
A mesterséges és a természetes
Milyen bizonyítékok támasztják
rendszerezés megkülönböztetése. A
Az élővilág birodalma
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alá a természetes kiválasztódás, a
leszármazás elvét?
Milyen tudományos módszerek
állnak rendelkezésre az evolúció
folyamatának vizsgálatára?
Melyek az élővilág legnagyobb
birodalmai, országai?
A nagyobb élőlény csoportok
mely jellegzetes képviselőit tudjuk megfigyelni, meghatározni a
környezetünkben?
Melyek a távoli tájak jellegzetes
élőlényei?
A rendszerezés alapelvei, a leszármazás elve, bizonyítékai. Az
élővilág elsődleges csoportokra
való felosztása, az országok elkülönítése, a leszármazási kapcsolatok főbb jellemzői. Az élővilág
fajgazdagsága, ennek jelentősége.
Az élővilág törzsfejlődésének
időskálája, jelentősebb események. A három domén elmélet és
az azt bizonyító módszer alapjai.
Ősbaktériumok és valódi baktériumok, egysejtűek, gombák, növények és állatok általános jellemzői.
Testfelépítés, életmód és környezet kapcsolata a főbb élőlénycsoportok vizsgált fajainak példáján.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Nevelési- fejlesztési célok

fejlődéstörténeti rendszer alapelvének felismerése, a rokonságot vizsgáló módszerek elvének megértése.
Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai,
földrajzi, történelmi tényekre.
Az élővilággal kapcsolatos méretés időskála elemzése, térbeli és időbeli mintázatok leírása és magyarázata.
Az élővilág birodalmakra, országokra tagozódásának bemutatása, konkrét fajok megfigyelése jellemzése,
besorolása.
Struktúra és funkció, testfelépítés,
életmód és viselkedés kapcsolat, a
környezethez való alkalmazkodás
elemzése az élővilág nagy csoportjaiban, konkrét állat- és növényfajok
példáján.

Rajz:
Levelek, termések, virágok rajzolása, tájképek.
Mozgókép és médiaismeret:
Természetfotózás és
filmezés, ismeretterjesztő tematikus csatornák.

Fejlődéstörténeti rendszer, evolúció, törzsfa, molekuláris törzsfa, birodalom, ország, nemzetség, faj, kettős nevezéktan, ősbaktérium, valódi baktérium, egysejtű.

Órakeret
14
Olvasási kutatási készségek tudás a térbeli tájékozódásról. Asztrológiai ismeretek horoszkópok alapján. Olvasmányélményeik, tudományos fantasztikus irodalom alapján. Korábbi tapasztalati ismeretek, a Hold fényváltozásival kapcsolatban. Tudományos tényekkel, hiedelmekkel kapcsolatos ismeretek. A Nap
energiatermelő folyamatairól alkotott általános kép. Bolygók jellemző tulajdonságainak alapszintű ismerete. Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a
hő terjedésével kapcsolatban. Napenergia, látható fény. Hőmérséklet. Energiaforrások, energiafajták. A hosszúságmérés speciális esetei: kis kiterjedések mérése speciális eszközökkel, nagy távolságok mértékei (pl. fényév, CSE, parsec).
Tájékozódás képességének fejlesztése, a földi helymeghatározást segítő és az
égboltot leíró elektronikus eszközök, programok használata. A Naprendszer
mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, értelmezése.
Naprendszer, Világegyetem
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek
Mely égitestek alkotják a
Naprendszert? Hol helyezkedik el
a Föld a Naprendszerben? Milyen
mozgásokat végeznek a Naprendszer égitestei?
Hogyan tudunk tájékozódni a csillagos égen?
Mely égitesteken végeznek kutatásokat az élet nyomait vizsgálva?
Hogyan hat a Hold a földi életre?
Melyek a Nap legfontosabb fizikai jellemzői? Hogyan befolyásolja a Nap földi életet?
Mely csillagokat figyelhetjük meg
az égen? Melyek a csillagok jellemző fizikai tulajdonságai?
Milyen babonás elképzelések
kapcsolódtak az üstökösökhöz?
Mely égitestek irányában indítottak el űrszondákat? Melyek a legújabb kutatási eredmények?
Az árapály-jelenség. A Hold és a
Nap szerepe a jelenség létrejöttében.
A Sarkcsillag helyzete, cirkumpoláris csillagképek.
A csillagképek időbeli változása.
A csillagképek és a csillagjegyek
kapcsolata.
Az égtájak meghatározása csillagképek segítségével.
A hőkisugárzás és a hőelnye-lődés
kölcsönhatásai.
Mellékbolygó, üstökös, meteor,
meteorit.
Magfúzió, részecske sugárzás,
napszél.
Űrszonda.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Égtáj meghatározása mutatós órával.
A Google Sky használatának ismerete.
Égtájak meghatározása csillagképek
segítségével.
Régi korok mítoszainak tanulmányozása, hasonlóságok párhuzamok
keresése,
különbözőségek megállapítása.
Információk önálló keresése, feldolgozása, értelmezése az égitestekről
(bolygók és csillagok sajátosságainak, különbségeinek tisztázása) a
digitális tananyagok, illetve filmrészletek alapján.
Az égitestek mozgásával kapcsolatos elképzelések felszínre hozása.
Filmrészletek, animációk alapján az
adatok rendezése, az égitestek mozgásának leírása.
Egyszerű kísérletek: a keringő és
forgó mozgás szemléltetésére.
A napsugárzás jelenségének, a napsugárzás és a környezet kölcsönhatásainak megismerése. A Naprendszer makettjének (rajzának) elkészítése tények és szöveges információk
alapján.
A hőáramlás és a hősugárzás jellemzőinek felismerése.

Történelem:
A napfogyatkozások
szerepe az emberi kultúrában, a Hold „képének” értelmezése a
múltban. tudománytörténet.

Kísérletek: Hogyan befolyásolja a
Föld felszíne és a napsugarak beesési szöge a légkör felmelegedését?
A Nap legfontosabb fizikai és kémiai jellemzőinek összegyűjtése szakirodalom alapján.

Informatika:
Internethasználat, digitális alkalmazások
Google Sky használata.

Művészetismeret–
kommunikáció:
A különböző forrásból
származó információk
megadott szempontok
szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási
technikái; ábrák, képek,
illusztrációk értelmezése.
Matematika:
A hasonlóság gyakorlati
alkalmazásai. egyszerű
arányok, egyenes arányosság, számtani közép, átlag.

Földrajz:
Távérzékelés, űrkutatás
Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, meteor,
meteorit, Naprendszer, magfúzió, napsugárzás, részecskesugárzás.

A tudományos megismerés céljának, módszereinek és társadalmi beágyazottságának megismerése. A tudomány és technika kapcsolatának, egymásrautaltságának belátása. A természettudományok közös fogalomkészletének, szemléletmódjának elsajátítása. A rendszer és a környezet, egymásba épülés, szerve-

441

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T e r m és z et t u d o m á ny t a nt á r gy c s o p o r t

ződési szint fogalmainak értelmezése, konkrét esetekben való alkalmazása.
Változások és folyamatok felismerése értelmezése kísérletek és demonstrációk
során. Gyakorlati vizsgálati készségek magasabb szintje, feladatlapokkal irányított megfigyelések, kísérletek önálló vagy csoportos elvégzése, a mérőeszközök, kísérleti berendezések megfelelő előkészítése. A tapasztalatok rendezése, a
mérési eredmények táblázatban való rögzítése, grafikus és numerikus megjelenítése, elemzése. A digitális kompetencia alkalmazása az adatok rendezésében,
megjelenítésében és az információgyűjtésben. Egyszerű modellek alkotása,
kezelése és értelmezése. A tanult mennyiségek és mértékegységeik ismerete,
megfelelő használata. A közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló egyszerű mozgások felismerésének és jellemzésének képessége. Tudatos fogyasztói szemlélet, attitűd. Természettudományi témájú ismeretterjesztő források
önálló keresése, követése, hitelességük megítélésének képessége. Az ismeretszerzés eredményeinek adott szempontok szerinti bemutatása. Anyagvizsgálati
készségek, az anyagok alkalmazásával kapcsolatos attitűdök fejlődése. A saját
testtel kapcsolatos elképzelések, attitűdök tudományos alapú átgondolása. Az
egészségmegőrzés jelentőségének felismerése, jövőre való vonatkoztatása. Tájékozódás kozmikus környezetünk nagyságrendjei, objektumai világában.

2.5.2.1.2 8. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
20
Jártasság a modellek használatában, a szimbólumok ismerete. Töltés, elektron,
ion, erő-ellenerő, hő, energia fogalma. Ionok oldatokban. Mérőműszerek haszElőzetes tudás
nálata, mérési tapasztalat.
Az analógián alapuló gondolkodásmód fejlesztése a rúdmágnesek, a Föld mágneses tere és az elektromágnesek közötti egyezések megfigyelése alapján. Az
elektrosztatikai jelenségek tanulmányozása, összefüggések keresése a hétköznapi élet jelenségei és a kísérletek között. A hétköznapi gyakorlatban működő
Nevelési- fejlesz- elektromos áramkörök, s az azok leképezésére szolgáló hálózati rajzok kapcsolatának, felépítésének értelmezése, logikai készség fejlesztése. Az áram hatásatési célok
inak vizsgálata, a háztartásban található elektromos eszközök, teljesítményük,
az energiaátalakítási módok, az energiafogyasztás és hatékonyság kutatása. Az
információk alapján környezettudatos döntési képesség kialakítása az elektromos eszközök használatával kapcsolatban.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan nyilvánul meg a terméA mágnes mágneses terének szemFöldrajz:
szetben az anyagok mágneses
léltetése vasreszelékkel.
A Föld mágneses tere,
tulajdonsága?
A Föld mágneses terének jelenségei kőzetek.
Hogyan lehet elektromos szikráés a technikai eszközök működése
kat előállítani és elkerülni a kelet- közötti összefüggés felismerése.
kezésüket?
Az elektromosság, a gravitáció, a
Matematika:
Hogyan lehet tartós munkavégzés- mágnesség és a sugárzások élővilág- Egyenes arányosság,
re fogni az elektromos áramot?
ra gyakorolt hatásának megismeréképletek használata.
Milyen célból és hogyan használ- se.
juk az elektromos eszközöket?
Soros és párhuzamos kapcsolások
megfigyelése, különbözőségek kereA vasmag, a lágyvas, az acél
sése.
mágnesezhetősége. Sarki fény.
Energiatípusok (kémiai, nap-, elektElektronikus világ
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Elektromágnes, magnetoszféra,
földi mágneses pólusok.
A tartós töltésáramlás létrejöttéhez szükséges feltételek.
Elektromos vezetők és szigetelők,
mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagok. Egyenáram, váltóáram, áramkörök. Az elektromos
áram hatásai. Az életfolyamatokat
kísérő elektromos változások,
kimutatása, néhány példa (EKG,
EEG).
Feszültség, áramerősség, ellenállás fogalma, mértéke.
Ohm-törvény. Elektromos energiafogyasztás (kWh). A teljesítmény, az áramerősség, a feszültség matematikai leírása és összefüggései. Hatásfok fogalma.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

romos) egymásba alakítását jelentő
folyamatok értelmezése. Annak a
tudatosítása, hogy energia nem termelődik, hanem átalakul, s ez
hőveszteséggel jár.
Elektromos eszközök adatainak tanulmányozása, teljesítményből
energiafogyasztás számítása.
Energiafogyasztás kiszámítása, kWh
fogalmának és a villanyszámlában
betöltött szerepének értelmezése. A
teljesítmény ismeretének gyakorlati
használata.
Az elektromos eszközök biztonságos működtetésével kapcsolatos
szabályok tudatosítása, elemzése.

Mágnes, mágneses tér, elektromos tér, elektromágnes, feszültség, áramerősség, ellenállás, teljesítmény, elektromos energia
(kWh), hatásfok.

Órakeret
14
Az emberi test felépítése: fül, szem. Az érzékelés folyamatának alapjai. KomElőzetes tudás
munikációs jelek, geometriai ismeretek.
A hanghullám tulajdonságainak megismerése, a természetben előforduló hangjelenségek, az ember okozta zajszennyezés és az állatok hangos kommunikációjának vizsgálata. A zajártalom kerülésével kapcsolatos magatartás kialakítása. A természetes fény, a mesterséges fényforrások megfelelő alkalmazása, a
Nevelési- fejleszfényvisszaverődés, a fénytörés jelenségének vizsgálata, az optikai eszközök
tési célok
fajtáinak és működésének elemzése. Az élőlények fényigényével, a látás folyamatával kapcsolatos kutatás. Az ember és a fény viszonyának tanulmányozása. Testi és lelki egészség fejlesztése, gazdasági nevelés, környezettudatosság
fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Miért érzékelünk bizonyos hangAz elektromágneses hullámok és a
Matematika:
kombinációkat megnyugtatónak,
hang információátvitelben játszott
Egyenes arányosság,
kellemesnek, míg más kombinászerepének megismerése. Kísérletek képletek használata.
ciókat kellemetlennek, zavarónak? és digitális tananyag segítségével a
Milyen az ember és a fény viszohúr rezgéseinek tanulmányozása.
nya? Hogyan hasznosíthatjuk a
A fül szerkezete, és a hallás folyaFöldrajz:
fénnyel kapcsolatos tapasztalatamatának összekapcsolása.
A Nap energiatermeléinkat a környezetünk megóvására? Összefüggés keresése a rezonancia- se, fény.
jelenségek között.
A különféle jeltovábbítási lehető- Információgyűjtés arról, hogy miért,
ségek csoportokba rendezése.
mennyi ideig és hogyan használunk Ének:
Az ember hangképzésének folya- fényforrásokat a lakásban, az iskoZenei hangok, hangszeHangok és fények
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mata. Az érzékelés fizikája, a
fény, a színkép, a látás alapja,
látáshibák és javításuk. A hang, az
ultrahang szerepe az élővilágban,
a hallás fizikai alapjai. Káros környezeti hatások (fény- és zajszennyezés), az ember szerepe a
környezet fényszennyezésében. A
fényforrások használatának környezeti hatásai.
A környezeti jelzések és érzékelésük biológiai jelentősége. Prizma,
fehér fény színekre bontása, szivárvány kialakulása.
Akusztika, hullám, anyagi hullám,
vivőhullám fogalma. Rezonancia.
Fényforrások csoportosítása.
Fényvisszaverődés, fénytörés,
fénysugár fogalma. Tükrök csoportosítása, képalkotása, geometriai modellalkotás.
Lencsék csoportosítása, képalkotása.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

lában, a településeken, a színpadon,
a közlekedésben és a természetben.
A fényszennyezés fogalmának meghatározása, az okok azonosítása. A
védekezés lehetőségének megismerése.
Növények és a fény, az állatok és a
fény kapcsolatának felismerése.
A fény terjedésének értelmezése
kísérletek alapján, viselkedése közeghatáron.
A tükrök és a lencsék képalkotásának kísérleti vizsgálata.
Fényvisszaverődés, fénytörés elvén
működő eszközök gyűjtése, bemutatása a társaknak.
A szem felépítésének és működésének megismerése.

rek.
Rajz:
Színek, színkeverés.

Hullám, rezonancia, anyagi hullám, fény, fényforrás, fényviszszaverődés, fénytörés, tükör, lencse, nagyítás, valódi kép,
prizma.

Órakeret
16
Vegyjel, atom, ion, anyagok csoportosítása, vegyület, képlet, elektromos áram.
A tudományos szövegek értelmezésének alapszinten történő alkalmazása. A
Előzetes tudás
táblázatkezelés ismerete.
A felépítés és működés szempontjából a szerkezet és tulajdonság kapcsolatának
tudatosítása az anyag szerkezetének megismerésében. A tudomány, technika,
kultúra területén az előállítási folyamatok értelmezése, illetve a tudományos és
Nevelési- fejlesz- tudománytalan magyarázatok különbözőségének felismerése, valamint a modellhasználat mélyítése (alkalmazás, ellenőrzés, korlátok). A környezet és fenntési célok
tarthatóság szempontjából az élettelen természeti értékek fontosságának elfogadása, a fémek felhasználása és újrahasznosítása a fenntarthatóság szemszögéből.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan fordulnak elő a terméNéhány, a természetben gyakoribb
Földrajz:
szetben a fémek? Milyen felhasz- vegyület, keverék alkotóelemekre
Gazdaságföldrajz, bánálási területei vannak a fémekbontása fizikai vagy kémiai eljárás- nyászat, érc.
nek? Hogyan lehet a fémeket újsal, az elemi összetevő kimutatása
rahasznosítani?
(pl. nátrium lángfestés, kőzet- vagy
talajmintából feltárással, oldással,
Matematika:
A fizikai tulajdonságok választéka fémionok kimutatása).
Egyszerű hálózat szemés jelentősége (mechanikai, elekt- Mérések és gyűjtött adatok alapján a léltetése, táblázat adataFémek
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romos, fény és hőtani jellemzők
és felhasználási jellegzetességeik).
Ércek előfordulása a kőzetekben.
Elemek és vegyületek csoportosítása (fém – fém-oxid – bázis,
nemfém – nemfém-oxid –
zsíroldékony és vízoldékony
anyagok.)
Fémek, azok jellemzői és előállításuk redukcióval.
Fontosabb ötvözetek (acél, bronz,
sárgaréz).
Korrózió (a vas rozsdásodása, a
réz patinásodása), korrózióvédelem. A fémek újrahasznosítási
lehetőségei.
A fémek mint nyom- és mikroelemek.
Fémek az élő szervezetekben:
nyomelemek és mikroelemek, a
klorofill és hemoglobin példáján
keresztül ezek jelentősége.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

fontosabb elemek és természeti elő- inak értelmezése.
fordulási formáik bemutatása (táblázatkészítés).
Néhány, a nyersanyagok feldolgoMűvészetismeret–
zására használható technológia
kommunikáció:
elemzése szövegek, ábrák alapján
Tudományos szövegek
(pl. ércek dúsítási eljárásai, vasgyár- értelmezése.
tás, alumíniumgyártás).
Folyamatábra, táblázat szerkesztése
valamely fontosabb anyagfajtának a Informatika:
természeti forrástól a felhasználásig Internetes adatgyűjtés.
vezető útjáról.
Adatgyűjtés, véleményalkotás néhány kifogyóban lévő nyersanyag
felhasználási módjáról, ennek indokoltságáról (pl. alumínium – repülőgépek, vas és cink – autók)
A kémiai egyenlet felírása egyes
fémek előállításának példáin.
A fémek előállításának folyamata és
a nyersanyag típus közötti összefüggés felismerése.
Fémek előállítására, felhasználására,
illetve az ezzel kapcsolatos környezeti hatásokra vonatkozó esettanulmányok.
Kőzet, ásvány, érc, fém, nemesfém, színesfém, fémrács, ötvözet, korrózió, korrózióvédelem, nyomelem.

Órakeret
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Általános kémiai ismeretek az atomok felépítéséről, a kémiai kötésekről. A
kémiai jelrendszer alapfokú ismerete (vegyjel, képlet, egyenlet). A periódusos
rendszer felépítési elvének ismerete, használata az elemek csoportosítása, reakElőzetes tudás
ciókészsége, rokonsága vizsgálatában. Az elektronátmenettel és a protonátmenettel járó reakciók fogalmi ismerete, azonosítási képessége.
Az anyagokról, anyagfajtákról alkotott tudás bővítése, a nem fémes elemek
főbb képviselőinek és ezek fontosabb vegyületeinek megismerése, vizsgálata.
A szén kiemelt fontosságának felismerése, a szerves vegyületek sokféleségének
értékelése. A főbb szerves vegyület csoportok megkülönböztetésének képesséNevelési- fejleszge, fontosabb képviselőik jellemzése kémiai tulajdonságaik, fizikai viselkedétési célok
sük és biológiai szerepük alapján. A saját testünk és életműködéseink szempontjából fontos anyagcsoportok kiemelése, velük kapcsolatos információforrások kezelése (pl. tápanyagtáblázatok). A szerves kémiai vizsgálatok néhány
módszerének elsajátítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek a legfontosabb nemfémes A nem fémes elemek azonosítása,
Matematika:
elemek, melyek a csoportjaikra és közös és egyedi jellemzőik leírása a Halmazokba való besoa fontosabb elemeikre jellemző
periódusos rendszer alapján. Csorolás.
Élet és halál elemei
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tulajdonságok?
Mi a magyarázata, hogy a halogén
elemek vegyületei gyakran mérgezőek, fertőtlenítő hatásúak?
Miért nevezzük életképző
(biogén) elemeknek a szenet, hidrogént, oxigént és a nitrogént?
Milyen alapszerkezet és összetétel
jellemzi a szerves vegyületeket,
melyek a főbb csoportjaik?
Mi a szén és a szénhidrogének
energiahordozóként való felhasználásának kémiai alapja?
Milyen módokon épülhet be az
oxigén és a nitrogén a szerves
vegyületekbe? Mi jellemzi ezeket
a vegyületcsoportokat?
Nemfémes elemek száma, helyük
a periódusos rendszerben. Elemcsoportok és közös jellemzőik.
A klór és a halogén elemek, fontosabb vegyületeik.
A szén-, a nitrogén- és az oxigén
fontosabb szervetlen vegyületei.
Elsődleges biogén elem fogalma.
A kén és a foszfor elemi tulajdonságai, fontosabb vegyületeik.
A nemfémes elemek biogeokémiai ciklusa, előfordulásuk a
természetben.
Az élőlények testfelépítésében és
életműködéseiben szerepet játszó
egyszerű és összetett szerves vegyületek főbb csoportjai, alapvető
jellemzőik és jelentőségük (szénhidrátok, zsírok, olajok, fehérjék).
Az alkohol és más tudatmódosító
hatású vegyületek.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

portokba sorolás, rokonság megállapítása.
A halogén elemek reakciókészségének magyarázata elektronszerkezeti
kép alapján (F, Cl, Br, I). A szén
különleges vegyületképző sajátosságainak magyarázata, jelentőségének felismerése. A szén oxidjai eltérő tulajdonságainak magyarázata.
A nitrogén elemi állapotban való
előfordulásának, stabilitásának magyarázata a molekulaszerkezet alapján. A nitrogén és a kén oxidjainak a
savasodással való kapcsolatba hozása.
A szerves vegyületek főbb csoportjainak megkülönböztetése, a csoportokba való besorolás gyakoribb vegyületek esetében.
A szerkezeti kép és néhány, abból
levezethető tulajdonság összefüggésbe hozása konkrét példák esetében (pl. molekula polaritás, oldhatóság, szerkezetképzés, információhordozás).
Felépítő anyag és tápanyag összefüggésének felismerése.
A szerves molekulák biogén eredetének felismerése, a felépítés és lebomlás folyamataiból álló ciklusok
jelentőségének értékelése.

Földrajz:
Biogeokémiai ciklusok.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Az alkohol és a tudatmódosító szerek hatása
a művészi kifejezésmódra, ennek megjelenése a modern és a
posztmodern művekben.

Szerves vegyületekkel végzett egyszerűbb kémiai, biokémiai laborkísérletek (pl. kimutatási reakciók)
elvégzése.

Nemfémes elem, halogén elem, szén csoport, karbonát, oxigén
csoport, oxid, nitrogén csoport, nitrát, oxidálószer, fertőtlenítő
szer, szulfát, kénsav, salétromsav, klorid, sósav; szénhidrogén,
alkohol, aldehid, karbonsav, szénhidrát (szőlőcukor, gyümölcscukor, keményítő, cellulóz), zsír, olaj, fehérje, nukleinsav.

Órakeret
16
Jártasság az interneten történő kutatásban. Lényegkiemelés. Vegyjel, elem,
vegyület, molekula, fém, elektron, proton, hő.
Kémia a mindennapokban
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A kémiai reakciók értelmezése az állandóság és változás szempontjából. Az
anyag, energia, információ szempontjából az energiaviszonyok értelmezése és a
Nevelési- fejlesz- szimbólumszint alkalmazása. Áramlásdiagram és egy technológiai folyamat
értelmezése. Az ember megismerése, az egészségtudatos magatartáserősítése. A
tési célok
környezet és fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése, az energiahatékonyság jelentőségének felismerése konkrét folyamatok példáján.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen kémiai folyamatok, hoA kémiai folyamatok gyorsításának Földrajz:
gyan segítik a hétköznapi életünés lassításának egyszerűbb módjai.
Karsztjelenségek; légket?
Szilárd és folyadék halmazállapotú
kör.
Hogyan és mikor használunk
anyagok között lezajló reakciók
vegyszereket a mindennapjainkkísérleti megfigyelése a reakcióseban?
besség fogalmának értelmezése.
Milyen egészségügyi és környeze- Az anyagok tulajdonságai és a felti hatásai vannak a vegyianyagok
használási lehetőségeik közötti ösztúlzott, illetve nem elővigyázatos
szefüggések felismerése konkrét
használatának?
példák alapján.
A mészégetés, a mészoltás és a haA mindennapokból ismert külön- barcs megkötésének folyamatáról
böző anyagok fizikai és kémiai
ábra készítése. Az égés és hőbomlás
tulajdonságai, felhasználásuk ma- különbözőségének értelmezése.
gyarázata, besorolásuk.
A szén-dioxid vizsgálata a mészkő
A kémia eredményeinek és a kéoldódása, a szénsav keletkezése és
miai technológiáknak a hatása az
disszociációja során. Modellalkotás
orvostudományra, a molekuláris
a savas eső hatásaival kapcsolatban.
biológiára, az éghajlatkutatásra, az Kutatási eredmények értelmezése a
élelmiszeriparra, a mezőgazdaság- technológiai fejlődés és az éghajlatra, a nehéziparra, a képző- és
kutatás összefüggésében.
iparművészetre.
Az erjedés vizsgálata. A fotoszintéEgyirányú, megfordítható és kör- zis és a növényi légzés vizsgálata
folyamatok értelmezése hétközalapján a kapcsolt reverzibilis fonapi jelenségekben (mészégetés,
lyamatok és a dinamikus egyensúlyi
mészoltás, szénsav képződése,
állapot jelentőségének értelmezése
mészkő oldódása, szén égése
élő szervezetekben. A kapott eredszén-dioxiddá, szénsav disszociá- mények értékelése áramlásdiagram
ciója).
segítségével.
Veszélyes anyagok és kezelésük a Az anyag nyersanyagból termékké
háztartásban (vízkőoldó, hypo,
alakulásának, majd másodlagos
hideg zsíroldó, fagyálló folyadék). nyersanyaggá válásának követése
a háztartási cikkek összetétele és
példák alapján.
minőségellenőrzése
Az égés magyarázata, feltételei,
Sav-bázis reakció, oxidáció, retűzvédelmi alapismeretek elsajátítádukció, reakciósebesség, Hesssa.
tétele, Le-Chatelier elv.
Kémiai reakció, reakciósebesség, termokémia, sav-bázis reakció, redoxi reakció, disszociáció, fotoszintézis, erjedés, égés,
Kulcsfogalmak / fogalmak
lebomlás, újrahasznosítás.

Tematikai egy-

Sejtek és szövetek
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ség

14
Az anyagi világ egymásba ágyazódó szerveződési szintekre tagozódásának
ismerete. A természet méret és nagyságrendi viszonyaiban való alapfokú tájékozódás. Az élővilág országaiba való besorolás képessége. Az emberi test
Előzetes tudás
szervrendszerek együttműködésében megtestesülő működésének belátása. A
szervetlen és szerves vegyületek főbb csoportjai, képviselői.
A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának elemzésén keresztül. A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és
a benne összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. Az élet
fogalmának elmélyítése, a sejtnek az élet minimálrendszereként való azonosítáNevelésisa. A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet
fejlesztési célok
egységére vonatkozó elképzelések formálása. Az ember természetben elfoglalt
helyének értelmezése a természetben megjelenő méretek és nagyságrendek
érzékeltetésével. A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi a magyarázata a valamennyi
Az élővilág méretskálája: a szerveMatematika:
élőlényre egyaránt jellemző sejtes ződési szintek nagyságrendjének
Halmazok, csoportokba
felépítésnek?
összehasonlítása.
való besorolás.
Létezhet-e élet a sejt alatti szinA rendszer és a környezet fogalmáten?
nak értelmezése az egyed, és az
Hogyan vizsgálhatók a szabad
egyed alatti szerveződési szinteken.
szemmel nem látható sejtek?
A rendszerek egymásba ágyazottsáMilyen sejtalkotókat figyelhetünk gának értelmezése az egyeden belüli
meg fénymikroszkóppal?
biológiai szerveződési szintek pélMiért van szükség a sejtek elektdáján.
ronmikroszkópos vizsgálatára is? Növényi és állati sejt megfigyelése,
Hogyan változik a sejtek alapösszehasonlításuk.
szerkezete a szövetek kialakítása
A felépítés és a működés összefügsorán?
gései a növényi és az állati sejt pélHogyan jelenik meg az egyediség dáján.
a sejtek, szövetek szintjén?
A fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos sejtkép összehasonlíA biológiai szerveződési szintek
tása.
egymásba ágyazottsága, egyed
A növényi és állati sejtek fénymikalatti és feletti szintek.
roszkópos megfigyelése, felépítésük
Az eukarióta sejt fénymikroszkó- vizsgálata alapvető életfolyamataik
pos felépítése, működésének lémegértése.
nyege.
A növényi és állati szövetek típusaiFontosabb sejtalkotók elnevezése, nak összehasonlítása, mikroszkópi
felépítése és funkciója (sejthártya, megfigyelése, a felépítés és a műsejtplazma, sejtmag,
ködés összekapcsolása.
mitokondrium, ER, riboszóma,
Néhány jellegzetes állati és növényi
lizoszóma, Golgi, sejtfal, zöld
szövet megfigyelése fénymikroszíntest, zárvány).
szkópban. Vázlatrajz készítése.
A sejtműködés alapjai. A sejtek
A sejt anyagainak vizsgálata. A balkapcsolódásának okai, formái
esetmentes kísérletezés szabályaiMunkamegosztás, elszigetelődés
nak betartása.
és összekapcsolódás, kommunikáció, hálózatépítés.
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A növényi és állati szövetek fő
típusainak jellemzői.
Az enzimek jelentősége.
Fotoszintézis és a légzés lényege.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Eukarióta, sejthártya, sejtplazma, sejtmag, mitokondrium, ER,
riboszóma, lizoszóma, kromoszóma, Golgi, sejtfal, zöld színtest, zárvány, szövet, állandósult és osztódó növényi szövetek,
hámszövet, kötő- és támasztószövet, izomszövet, idegszövet,
enzim, lebontó és felépítő anyagcsere, autotróf, heterotróf,
fotoszintézis.

Órakeret
20
Rendszer és környezete viszonyának vizsgálatára irányuló szemléletmód. A
biológiai szerveződési szintek egymásba épülése. Az egyed, a szervezet szintjének értelmezése. Az emberi test szervrendszerekre való felosztása, a részElőzetes tudás
funkciók ismerete, a szervezet szintjén való összegződésük felismerése. A légzés és a keringés folyamatában szerepet játszó anyagok alapvető kémiai jellemzőinek ismerete.
A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása, a rendszerfogalom elmélyítése. Rendszer és környezet összefüggések vizsgálata az emberi
szervezet életműködéseinek körében. Biológiai tényeken alapuló egészségtudaNevelési- fejlesz- tosság. Az egészséges táplálkozás követelményeire építve egészséges étkezési
szokások kialakítása, tudatos fogyasztói magatartás, megalapozása. A saját és
tési célok
mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás erősítése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve baleset esetén a
tudatosan cselekvő magatartás készségének kialakítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Miért van szüksége szervezetünk- A sejt, illetve a szervezet szintjén
Matematika:
nek különböző anyagok felvételé- végbemenő anyagcsere folyamatok
Adattáblázatok kezelére illetve leadására?
összefüggésbe hozása. A szervezet
se, grafikonok, diagraHogyan értelmezhető a nyílt rend- anyagfelvevő területeitől a belső
mok értelmezése.
szer fogalma az emberi szervezet
sejtekig vezető szállítási rendszerek
esetében?
funkciójának, jelentőségének felisHogyan elégíti ki az anyagformerése. A szervezet által hasznosígalmi működés testünknek az
tott anyagok minőségével és eneranyagok, az energia és az inforgiatartalmával kapcsolatos értelmemáció iránti élettani szükségleteit? zések.
Melyek az egészséges táplálkozás Az élelmiszerek fő tápanyagainak,
mennyiségi és minőségi alapelélettani szerepének megismerése,
vei?
adatok, ajánlások felhasználása, a
Miért fontos a levegőminőség,
tápanyagtáblázatok használata. A fő
illetve a légzőrendszerünk edzése? tápanyagtípusok útjának bemutatása
az étkezéstől a sejtekig.
A táplálkozás és a légzés szerepe
Az élő szervezet energiaellátásának
a szervezet energiaellátásában. A
és életműködésének kapcsolatát
táplálék mint energiahordozó, az
bizonyító tények megismerése, kioxigén energiafelszabadító szere- alakítása, minőségi és mennyiségi
pe.
szempontok bemutatása.
Szervezetünk anyag és energiaforgalma
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A táplálkozási szervrendszer elemei, kapcsolatuk, rész és egészként értelmezett működésük.
Az emésztés és a felszívódás folyamatainak biológiai szerepe.
A zsírok és cukrok szerepe a táplálkozásban, a túlfogyasztás következményei, a különböző élelmiszerek tápanyag- és energiatartalma.
Minőségi és mennyiségi éhezés,
alapanyagcsere, testtömeg-index,
normál testsúly, az elhízás következményei.
A légzési szervrendszer részei és
működésük, a légcsere és a gázcsere folyamata. Légzőszervi elváltozások, betegségek megelőzése.
A keringési rendszer felépítése és
működése. A vér és alkotóinak
szerepe. Az élettani folyamatok
hatása a vérnyomásra, pulzusra,
vércukorszintre.
A vér összetétele, vércsoportok.
Az immunrendszer alkotói, szerepe, Veleszületett és szerzett immunitás. Az immunrendszer
egészsége, teljesítőképessége.
A védőoltások jelentősége.
A szív- és érrendszeri betegségek
kockázatai, tünetei, a megelőzés
lehetőségei.
A bőr szerepe az anyagforgalomban és a védelemben.
A vese felépítése és működése. A
vízháztartás és a belső környezet
állandósága. A só- és vízháztartás
összefüggése.
A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat szerepe a betegségek
megelőzésében.
Betegjogok: az orvosi ellátáshoz
való jog; háziorvosi és szakorvosi
ellátás.
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A légzési és a keringési körfolyamatok elemzése, a pulzusszám, a vércukorszint, a testhőmérséklet és a
vérnyomás fizikai terhelés hatására
történő változásának megfigyelése
és magyarázata.
A vér- és vizeletvizsgálat jelentősége, a laborvizsgálat legfontosabb
adatainak értelmezése.
Vénás és artériás vérzés felismerése,
fedő- és nyomókötés készítése.
Gyakoribb betegségtünetek ismerete
értelmezése. A megelőzés lehetőségének felismerése, konkrét életmód
elemek elsajátítása.
Vita a rendszeres egészségügyi és
szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, a
védőoltások, valamint az egészséges
életmód betegség-megelőző jelentőségéről.
Az időben történő orvoshoz fordulás
jelentőségének belátása.
Projektmunka témák:
Az egészséges étkezési szokások
bemutatása, népszerűsítése.
A normál testsúly megőrzési lehetőségei, a túlsúllyal, elhízással kapcsolatos kockázatok.
A szennyezett levegő, a dohányzás
okozta megbetegedések okai és következményei.
A szív- és érrendszeri megbetegedések életmódbeli kockázatai.

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, tápcsatorna, emésztés,
emésztő enzim, felszívódás, légút, légcső, hörgő, léghólyag,
légcsere, gázcsere, vitálkapacitás, vér, vércsoport, vörösvérsejt,
fehérvérsejt, véralvadás, pulzus, perctérfogat, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás.
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Tematikai egység

Órakeret
14
Az emberi test szervrendszerekre való felosztása, a részfunkciók ismerete, a
szervezet szintjén való összegződésük felismerése. Az emberi szövettípusok
felépítésének és funkciójának alapfokú ismerete. A rendszeres testmozgásnak a
Előzetes tudás
normál testsúly megőrzésében, a keringési rendszer egészségének fenntartásában és a légzési teljesítmény növelésében játszott szerepének felismerése, értékelése. Az erő, a munka fizikai értelmezése, egyszerű gépek elve.
Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a rendszeres
testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. Az egészséget veszélyeztető
tényezők azonosítása, az ismeretek és tapasztalatok felhasználása a veszély
Nevelésiejlesztési célok időbeni érzékelése és elhárítása érdekében. A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő magatartás erősítése. A reális énkép és az önismeret fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek az ember mozgási képes- Az emberi mozgásképesség biológi- Matematika:
ségének főbb jellegzetességei?
ai tényezőinek, formáinak és határa- Adattáblázatok kezeléMi magyarázza a csont egyedülál- inak megismerése.
se, függvények vizsgáló mechanikai tulajdonságait, a
A mozgás biológiai alapjainak, a
lata, arányosságok.
csontváz mozgásképességét?
vázrendszer és az izomzat felépítéHogyan működik a vázizomzat?
sének és működésének megismeréMilyen biofizikai elvek jellemzik se.
Testkultúra:
mozgásunkat?
Az emberi csontváz fontosabb eleA sportok mozgásforMilyen legális és tiltott teljesítmeinek felismerése, kapcsolódási
mái; a bemelegítés jeménynövelő szerek fordulnak elő módjaik azonosítása.
lentősége, módjai, az
ma a sport világában? Milyen
Az izommozgás biomechanikai elerőnlét, állóképesség
egészségi veszélyeket, illetve eti- vének megértése, ezzel kapcsolatos fokozásának lehetősékai problémákat hordoznak maproblémamegoldás.
gei; az egyes izomcsogukban?
A fogyatékkal élő emberek megisportok, ízületek erősítéMilyen tipikus mozgásszervi sérü- merése, elfogadása, segítése, állapo- se, terhelhetősége.
lések, megbetegedések fordulhat- tuk megértése. A rendszeres testnak elő?
mozgás mentális és testi betegségek
Hogyan tudják a fogyatékkal élők megelőzésében, ill. gyógyításában
Környezeti nevelés és
csökkenteni, kiegyenlíteni sérülé- játszott szerepének felismerése.
életvitel:
sük következményeit?
Sportoló és nem sportoló osztálytár- A mindennapi tevésak napi-és hetirendejének összeha- kenységekben és a foA mozgás aktív és passzív szersonlítása, elemzése a mozgás
gyasztói szokásokban
vei.
(edzés), pihenés, tanulás egyensúlya megnyilvánuló egészAz ember mozgásának fizikai
a test napi energiaigénye szempont- ség- és környezettudajellemzése (erő, munkavégzés).
jából.
tosság, önmérséklet.
A vázizomzat hierarchikus felépítése, összehúzódási képessége.
Projektmunka témák:
A csontok felépítése, kapcsolódá- Sportágak jellegzetes mozgásformása. Az ízület szerkezete. A porinak elemzése az erő, a munka, a
cok szerepe a mozgásban.
lendület alapján.
A mozgás, az életmód és az ener- A sportegészségtan alapjai.
giaszükséglet összefüggései. A
mozgásnak a keringésre, a légzésre, az anyagcserére gyakorolt hatása, a normál testsúly megőrzéMozgás, sport
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sében játszott szerepe. Mozgás
(edzés), pihenés, tanulás egyensúlya, a test napi energiaigénye.
Mozgássérülések ellátása, mozgásszervi betegségek és megelőzésük.
Sportágak alapvető biofizikai vonatkozásai. A bemelegítés fontossága.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Csöves csont, lapos csont, ízület, ín, ficam, rándulás, törés,
gerincferdülés, lúdtalp, izomzat, izom, izomszál, izomláz, bemelegítés.

Órakeret
14
A rendszerekkel, változással, energiával és információval kapcsolatos alapszintű fogalmi értelmezések és műveleti készségek. Az élőlények környezeti igényeivel kapcsolatos alapismeretek. A sejt felépítése, külső- és belső környezet,
Előzetes tudás
egyensúlyi állapot, környezethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger felfogására. A hang és a fény fizikai jellemzői, a hő fizikai
értelmezése, terjedési módjai.
Az emberi test összetettségének, alrendszerekre tagolódásának pontosabb felismerése, a szemléletmód használata a problémamegoldásban. A szervezet és a
környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése. A többsejtű szervezetek
belső környezetét jelentő testfolyadékok szerepének, a szabályozott belső körNevelésinyezet jelentőségének felismerése. Az érzékelés, ingerülettovábbítás és feldolfejlesztési célok
gozás, a kémiai szabályozás rendszereinek és alapvető működési elveinek ismerete. A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az érzékelés folyamatában. Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, elutasító attitűd alakítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mit jelent az emberi élet szemA biológiai információ önfenntarInformatika:
pontjából az állandóság és váltotásban és fajfenntartásban játszott
Egyszerű vezérlési
zás, milyen jelzőkkel jellemezhető szerepének, jelentőségének felisme- problémák megoldása;
testünk állapota?
rése,
egyszerűbb folyamatok
Milyen környezeti hatások befoAz élet szabályozott, ill. vezérelt
modellezése.
lyásolják, milyen kapcsolatok
folyamatként való értelmezése, életjellemzik testünk működését?
jelenségek megfigyelése és magyaMi a jelentősége a sejtek szabárázata a szabályozottság alapján.
Matematika:
lyozott belső környezetben való
Az egyensúlyi állapot és a rendsze- Változó helyzetek megelhelyezkedésének?
rek stabilitása közötti összefüggés
figyelése; a változás
Milyen szabályozó működés iráfelismerése, alkalmazása konkrét
kiemelése (analízis);
nyítja testünket?
példákon.
modellek megértése,
A negatív visszacsatolás elvének,
használata.
A biológiai szabályozás lényege,
szerepének és néhány példájának
mechanizmusai (pulzusszám, vér- ismerete.
nyomás, testhőmérséklet szabáAz idegsejt különleges felépítése és
lyozottsága). A szabályozott álműködése közötti összefüggés meglandó állapot biológiai jelentőséértése.
Az életfolyamatok szabályozása
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ge.
A biológiai információ szerepe az
önfenntartásban.
A környezeti jelzések érzékelésének biológiai jelentősége. A hallás
és egyensúlyozás, a látás, a tapintás, az ízlelés és a szaglás érzékszervei.
Az idegrendszer felépítése; a központi és a környéki idegrendszer
főbb részei, az egyes részek Az
idegsejt felépítése és működése. A
feltétlen és a feltételes reflex. Az
alapvető életfolyamatok (légzés,
pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és vércukorszint) szabályozásának működési alapelve.
A hormonális és az idegi szabályozás közötti munkamegosztás
lényege. Hormon fogalma, belső
elválasztású mirigyek és hormonjaik.
Egy-egy példa az idegi és a hormonális szabályozásra.
Az alkohol tudatmódosító, egészségkárosító hatása.
A lágy és kemény drogok legismertebb fajtái, hatásuk az ember
idegrendszerére, szervezetére,
személyiségére. A megelőzés
módjai.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Az idegrendszer funkcióinak és felépítésének kapcsolatba hozása.
Az idegi és a hormonális (kémiai)
szabályozás összehasonlítása.
A fontosabb hormonok hatásainak
bemutatása, beillesztése a szervezet
szintű szabályozásról alkotott képbe.
Az érzékelés fizikai hátterének és
szabályozásban betöltött szerepének
elemzése. Annak megértése, hogy
az érzékelés az érzékszervek és az
idegrendszer együttműködéseként
jön létre.
A tudatmódosító szerek hatásainak,
mellékhatásainak ismerete. A függőségre vezető folyamat felismerése, a személyes felelősség tudatosulása, a szülő, a család, a környezet
szerepének bemutatása a függőségek megelőzésében a szerhasználat
elutasítása.
Projektmunka: Az alkohol és a drogok használatának egészségügyi
következményei.

Vezérlés és szabályozás, negatív visszacsatolás, belső környezet, inger, ingerület, akciós potenciál, szinapszis, ingerület átvitel, központi- és környéki idegrendszer, szomatikus és vegetatív szabályozás, hormon, belső elválasztású mirigy, agyalapi
mirigy, pajzsmirigy, mellékvese.

A természettudományok közös alapfogalmainak, szemléletmódjainak és eljárásainak alkalmazása a vizsgált témakörökben. Az elektromos eszközök használatával kapcsolatos környezettudatos döntési képesség. Az energiatakarékos
háztartás, családi gazdálkodás szempontjainak alkalmazása a mindennapi élet
döntéseiben. A kémiai anyagok fajtáinak, felhasználási lehetőségeinek mélyebb
ismerete. Az újrahasznosítás lehetőségeinek figyelembe vétele az anyaghasználat során. Az egyed szintű biológiai működés rendszereinek és folyamatainak
megismerése, az emberi szervezet belső felépítésének és működésének értelmezése. Az egészséges életmód kialakításához szükséges biológiai tények megismerése, ezekre alapozott szokások, attitűdök kialakítása.

2.5.2.1.3 9. évfolyam
Tematikai egy-

Tudomány, technika, társadalom
453
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ség

5
A tudomány szerepéről, működéséről kialakított vázlatos elképzelések. Néhány
jelentősebb tudománytörténeti esemény, abban kulcsszerepet játszó tudós munkásságának ismerete. A megfigyelés, mérés, kísérletezés gyakorlati munkafoElőzetes tudás
lyamataiban szerzett alapfokú jártasság. Megadott munkafolyamatok végrehajtásának, az utasítások követésének gyakorlati készsége, esetenként egyszerűbb
kísérletek tervezése.
A tudományról, mint megismerési módról alkotott kép elmélyítése, személyes,
objektív vélemény kialakítása. A tudomány társadalmi beágyazottságának részletes érvekkel való bizonyítása. A tudományba vetett közbizalom erősítése, a
Nevelési- fejlesz- megtévesztéssel, áltudománnyal szembeni kritikai szemlélet tudatosítása. A
tudományos megismerési/gondolkodási módszerek mindennapi életben való
tési célok
hasznosságának, alkalmazhatóságának elfogadása, személyes életmódban való
megjelenítése. A kutatás-fejlesztés komplexitásának felismerése, a nemzetgazdaság versenyképességével való összefüggésbe hozása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Miben különbözik a tudomány az A tudomány, a művészet és a vallás Történelem:
egyéb megismerési módszerektől? összehasonlítása, sajátosságaik érA tudomány és a gazMilyen esetben vizsgálható tudo- telmezése, értékelése.
dálkodás fejlődése az
mányosan egy probléma?
A tudományosan vizsgálható probőskortól napjainkig.
Milyen feltételei és lépései vanlémák felismerése, a bizonyíthatónak a tudományos kutatásnak?
ság vagy cáfolhatóság jelentőségéMi a kapcsolat a tudomány és a
nek belátása.
Művészetismeret–
társadalom között?
A tudományos gondolkodás művekommunikáció:
Hogyan mennek át a tudományos leteinek tudatos alkalmazása.
A művészi látásmód,
eredmények a gyakorlatba, miként A tudományos gondolkodás minstílus jellemzői.
befolyásolják életünket?
dennapi életben való hasznosságáMelyek a kiemelt kutatási terülenak belátása, a módszerek tudatos
tek? Miért?
alkalmazása.
Környezeti nevelés és
Milyen a tudományos kutatás és
A problémák tudatos azonosítása,
életvitel:
fejlesztés hazai és nemzetközi
sejtések megvizsgálása,
A tevékenységek, eljárendszere?
Kísérletek tervezése problémák
rások, technológiák és a
Milyen pályalehetőségek kapcso- megoldására, kísérletelemzés, alter- természetes környezet,
lódnak a tudományos kutatáshoz, natívák megkülönböztetése.
mint komplex rendszer.
műszaki fejlesztéshez és termeModellek megfogalmazása, vizsgá- A személyes pályatervléshez?
lata, koherens és kritikus érvelés
nek, elképzeléseknek,
kialakítása.
szükségleteknek megfeA tudományosan vizsgálható
A tudománytörténeti folyamatok
lelő információszerzés.
probléma kritériumai. A tudomáértelmezése a modellek, az elképze- Összetett tevékenysényos kutatás műveletei: probléma lések, az egymást váltó, illetve az
gek, menet közbeni, a
állítás (kutatási kérdés), előfelteegymást kiegészítő elméletek megkereteknek megfelelő
vés megfogalmazás, megfigyelés, születéseként és háttérbe szorulása- alakítása, szervezése, a
kísérlet, mérés, változók beállítá- ként.
feltételek, az erőforrássa, eredmények rögzítése, követMegismerési módszerek előnyeinek ok összerendezése.
keztetések levonása, modellalkoés korlátainak elemzése.
Részvétel a társadalmi
tás.
A tudomány-technika-társadalom
felelősségvállalásban.
A tudomány felé megfogalmazott komplex összefüggésrendszer krititársadalmi igény, megrendelés
kai elemzése, problémák felvetése,
jelentősége.
alternatív megoldások megismerése,
A kutatás-fejlesztés folyamata,
egyéni álláspontok kialakítása.
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jelentősége (konkrét példái).
A hazai és nemzetközi tudományos kutatás-fejlesztés jelentősebb
területei, vizsgált problémái és
jelentősebb eredményei (konkrét
példái).
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

A tudományos életút szépségének
felfedezése.
Projektmunka: egy kutatásfejlesztési folyamathoz kapcsoló
esettanulmány.
Tudományos probléma, bizonyítás/cáfolat, tudományos kutatás, kutató, kutató intézet, tudományos pálya technológiai fejlesztés, hipotézis, előrejelzés, modell, rögzített változó független változó, függő változó.

Órakeret
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Kritikus és kíváncsi attitűd. Munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás
megosztása.
Előzetes tudás
A sebesség, gyorsulás fogalma, a sebesség–idő grafikon ismerete, használata.
Erő, a tehetetlenség törvényének ismerete.
A mechanika törvényszerűségeinek felismerése, grafikonok értelmezése, készítése. Alapvető matematikai elvek és folyamatok alkalmazása a problémamegoldásban. A körülöttünk történő mozgások elemzése, összefüggések keresése.
Nevelési- fejlesz- Az érvek láncolatának követése és értékelése. Az elemzési képesség fejlődése.
A természeti világ alapelveinek ismerete. A közlekedésbiztonság, a kockázatok
tési célok
és következmények felmérésén és az egyéni, valamint társas felelősség kérdésein keresztül az önismeret fejlesztése és a családi életre nevelés.
A közlekedés környezeti és társadalmi hatásainak felismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen rendszerekben, hogyan
A térrel és idővel kapcsolatos elkép- Földrajz:
írjuk le a tárgyak helyzetét, mozzelések fejlődéstörténetének vizsgá- Térképészet, helymeggását? Természetes állapot-e a
lata.
határozás. a Föld külső
mozgás?
A természetre jellemző hatalmas és és belső erői.
Hogyan lehet az összetett mozgá- rendkívül kicsiny tér- és idősokat egyszerűbb mozgástípusok- méretek összehasonlítása.
ra bontani?
A távolságmérés és helyzetMatematika:
Milyen adatokkal hogyan jellemeghatározás elvégzése.
Algebra, függvények,
mezhető a testek mozgása?
Út-idő, sebesség-idő grafikonok
geometria.
Hogyan változtatható meg egy
készítése, elemzése az egyenletes és
test mozgásállapota?
a gyorsuló mozgások összehasonlíMilyen kölcsönhatások léteznek a tása számításokkal.
Gazdasági ismeretek:
világegyetemben és a részecskék
A sebesség és a gyorsulás fogalma
A gazdasági élet ágazaközött?
közötti különbség felismerése.
tai, infrastruktúra.
Hogyan lehet javítani a közlekeAz összetett mozgások összehasondésbiztonságot?
lítása egyszerű mozgásokkal, pl.
Milyen személyes döntésekkel
hajítások összehasonlítása.
csökkenthetjük a súlyos sérülések A ballisztikus pályák elemzése, a
bekövetkezésének esélyét?
vízszintes hajítás matematikai leírásának tanulmányozása.
Erdei kisvasút, vonat menetrendje, A sebességváltozás és az erő fogalútvonala.
mainak értelmezése, használata.
Autóbusz, kamion menetíró kéAz erőhatás és a sebességváltozás
Mozgó világ
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szülékkel (tachográffal) rögzített
menetideje és sebessége.
Szabadesés, vízszintes hajítás.
Körmozgás. Az erő és a gyorsulás
kapcsolata. Az autó biztonsági és
kényelmi funkciói (pl. tempomat,
tolató radar stb.) Centripetális
gyorsulás, centripetális erő.
Az alapvető kölcsönhatásokkal
kapcsolatos kutatások megismerése.
Összefüggések a mikroszintű kölcsönhatások és a világegyetem
kölcsönhatásai között.
A biztonságos közlekedés iránti
egyéni felelősség értékelése.
A közlekedés szerepe életünkben,
a mozgási folyamatok szintézise,
kapcsolata a társadalommal.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

ideje közötti kapcsolat felismerése
gyakorlati példákon.
Az erők vektoros jellegének megértése, a vektorösszegzés elsajátítása.
A körmozgás feltételeinek vizsgálata. Ok-okozati összefüggések keresése. A centripetális erő fogalma.
A természet alapvető erőinek, kölcsönhatásainak megismerése.
Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése.
A mozgási energia és lendület szerepének felismerése a kölcsönhatások leírásában.
Az erőhatások irányának, mértékének elemzése, értelmezése konkrét
gyakorlati példákon.
A kanyarodás fizikai alapjaiból eredő vezetéstechnikai következtetések
levonása.
Sebesség, sebességváltozás, gyorsulás, erő, eredő erő, körmozgás, fordulatszám, szögsebesség, kerületi sebesség.

Órakeret
9
Az erő, út, teljesítmény, hatásfok, energia fogalma. Egyszerű gépek ismerete és
használati tapasztalata a mindennapi környezetből. Energiaforrások, energiaElőzetes tudás
használat alapjai.
A munka és energia fogalmak pontosítása, a mechanikai energiák átalakításáNevelési- fejlesz- nak megfigyelése a mindennapi életben, a teljesítménynövelés lehetőségeinek
feltérképezése. A munkavégzés hatásfokának növelésére szolgáló eszközök
tési célok
tanulmányozása. Energiahatékonysági szemlélet kialakítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mit jelent a munka fogalma hétA hétköznapi értelemben vett mun- Matematika:
köznapi értelemben?
ka jelentésének vizsgálata.
Paraméteres egyenletek,
Hogyan lehet összehasonlítani a
A munkavégzések összehasonlítáarány.
különböző munkavégzéseket?
sának lehetősége (lehetetlensége).
Mit jelent a munka fogalma fiziA fizikai munkavégzés meghatárokai értelemben?
zása, értelmezése megfigyelések,
Gazdasági ismeretek:
Mi rejlik a mindennapi energia
kísérletek alapján.
A munkaerő, a termelés
fogalmunk mögött?
A mechanikai energia-megmaradás feltételei; energiagazdaMilyen fajtái vannak a mechanitételének használata számítási felság.
kai energiának?
adatokban.
Hogyan változtatható meg az
A hasznos munka és az összes munenergia?
ka arányának tanulmányozása küTestkultúra:
lönböző esetekben.
A fizikai terhelés, a
A munkavégzés jelentése fizikai
Az energiaátalakítások hatásfokának sportteljesítmény feltétértelemben, kiszámításának lehe- és járulékos hatásainak (szennyezé- elei, egészséges tápláltősége.
sek) összekapcsolása.
kozás.
Munkára fogott energia
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A mechanikai energiafajták megismerése, kiszámítása. Az energia
fogalmának bővülése. A fogalmak
azonosítása, alkalmazása gyakorlati helyzetekben.
Munkatétel, az energiamegmaradás törvénye.
Az összes munka, hasznos munka,
hatásfok számítása. A 100%-os
hatásfok elérésének nehézsége.
A magyar autók energia használatával kapcsolatos táblázatok, cikkek.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Az egyes energiahordozók és források előnyeinek és hátrányainak mérlegelése.
Egyszerű gépek működésének értelmezése, hétköznapi példái.
A gépjárművek energetikai jellemzőinek felismerése, a környezetre
gyakorolt hatás mérlegelése. Új
járműmeghajtási megoldások nyomon követése gyűjtőmunka alapján,
előnyök, hátrányok mérlegelése,
összehasonlítás. Adatok keresése az
erőművek teljesítményéről, napi
munka kiszámítása, összehasonlítás,
következtetések levonása. A teljesítménynövelés lehetőségeinek felismerése, a korlátok tudatosítása.
Teljesítmény számítása, elemzése.
Munka, energia, mechanikai energia (mozgási energia, helyzeti
energia, rugalmas energia), mechanikai energia-megmaradás,
teljesítmény, hatásfok, egyszerű gép, forgatónyomaték.

Órakeret
9
Az anyagok csoportosítása, fizikai és kémiai jellemzőik ismerete. A részecske
Előzetes tudás
szintű modellek alkalmazása. Atom, elem, keverék, vegyület fogalma.
Elemek, vegyületek tanulmányozása környezeti megfigyelések, laboratóriumi
kísérletek segítségével, az anyagok kémiai viselkedésének elektronszerkezeti
magyarázata, a kísérletező képesség és a kémiai anyagismeret fejlesztése.
NevelésiModellalkotás. Osztályozás, logikai összefüggések felismerése, elemzése. A
fejlesztési célok
természettudományos és műszaki műveltség alkalmazása a problémamegoldásban; a tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepének
ismerete, megértése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mivel foglalkozik a kémia?
Az atomok szerkezetét leíró model- Matematika:
Milyen részecskékből állnak az
lek használata fizikai, kémiai jelen- Halmazműveletek
anyagok, és ezek hogyan kapcso- séggel összefüggésben. A radioaktív (unió, metszet, különblódnak?
bomlások elemzése.
ség; halmazok közötti
Milyen jelenségek alapján, hoA kémiai elemek tulajdonságai peviszonyok megjelenítégyan modellezhető az atom szerriodikus váltakozásának értelmezése. A gráffal kapcsolakezete? Hogyan lehet alkalmazni
se.
tos alapfogalmak.
az atomokról tanultakat a hétköz- Az anyagi világ egymásba épülő
napi életben?
szerveződési szintjeinek tudatos
kezelése.
Földrajz:
Részecskegyorsítók, mint az
Az anyagok jellemzőinek anyagA Föld szerkezete; a
anyagszerkezet megismerésének
szerkezeti magyarázata.
geoszférák jellemző
eszközei. A radioaktív izotópok
A térbeli tájékozódás módszereinek anyagai.
hatásaira épülő technológia a
bemutatása, az atomok méreteitől az
gyógyászatban, iparban. A radio- ismert világ méretéig.
Anyagszerkezet
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aktivitás fajtái, a természetes radioaktivitás, a mesterséges radioaktivitás.
Kémiatörténeti vonatkozások. Az
atom elektronszerkezete, a periódusos rendszer.
A vonalas színképek eredete, az
anyagok ujjlenyomatának
sajátosságai. Az elemek előfordulása a természetben. Az atommag
véges befogadóképessége. Az
elemek keletkezése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Az anyagvizsgálat néhány fontos
Történelem:
módszerének megismerése, tulajA középkor tudomádonságok megállapítása tanári és
nyossága, kémiatörténetanulói kísérletek alapján, egyes
ti vonatkozások.
tulajdonságok anyagszerkezeti értelmezése.
A lángfestés kísérletének értelmezése. A látható jelenségek összekapcsolása azok részecskeszintű értelmezésével. Az atomok elektronburkának szerkezete és a színképe közötti összefüggés vizsgálata. A stabilitás fogalmának alkalmazása az
atomokkal kapcsolatban (magfizikában, magkémiában).
A periódusos rendszer felépülése.
Csoportosítás, elemzés, besorolás,
összeállítás.
Atom, atommag, atompálya, elektronhéj, elektron, proton, neutron, izotóp, radioaktivitás, elem, periódusos rendszer,
anyagmennyiség.

Órakeret
16
Jártasság a megfigyelésben és a kísérletezésben. Atom, vegyjel, vegyület, elem,
periódusos rendszer, anyagmennyiség fogalmának ismerete. Összegképlet,
Előzetes tudás
szerkezeti képlet ismerete. Sav-bázis folyamat, égés, bomlás, egyesülés, kémhatás.
A folyamatok makroszintű, részecskeszintű és szimbólumszintű leírása, értelmezése. Az anyagtakarékosság fontosságának felismerése. Természeti folyamatok sebességváltozásainak megfigyelése, rögzítése, ezek értelmezése, szabályoNevelésifejlesztési célok zásának elemzése. Kémiai reakciók vizsgálata, osztályozása, értelmezése, képletekkel történő modellezése. A szervetlen vegyület szerkezete és a kémiai kölcsönhatásai közötti kapcsolat felismerése, modellezése és alkalmazása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen részecskékből állnak az
A kémiai képlet értelmezése, a kéMatematika:
anyagok, és ezek hogyan kapcso- miai reakciók magyarázata kémiai
Arányosság, algebrai
lódnak?
kötésekkel és leírása reakcióegyen- kifejezések, normál
Miről ismerhető fel a kémiai válletekkel, az egyenlet és a részecskék alak, egyenlet értelmetozás, milyen példáival találkozszámának összefüggése.
zés.
hatunk a mindennapi környezeA szervetlen vegyületek összetétele,
tünkben, a természetben és a
szerkezete és tulajdonságai közötti
technikában?
kapcsolatok felismerése és alkalma- Földrajz:
Milyen megfigyelhető jellemzői
zása.
Vízrajz, légkör.
vannak a kémiai változásoknak?
A kémiai folyamatok közben zajló
Mi a jelentőségük és hogyan mér- energiaváltozások jellemzése, egyhetők a kémiai változás mennyiszerűbb számítások végzése.
Informatika:
ségi jellemzői?
A kémiai folyamatok sebességének Internethasználat, preHogyan jellemezhetőek a kémiai
értelmezése
zentációkészítés, inforVáltozó anyag
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változás minőségi- és mennyiségi
történései, viszonyai?
Mi magyarázza egyes elemek
(vegyületek) állandóságát, mások
erős változási (reakció-) készségét?
Milyen összefüggés van az elemek reakciókészsége és atomszerkezete között?
Az aranymosás folyamata. A levegő összetételének változását
bemutató modellek. A főzéshez
használt gáz égése. A gyomor
savasságának jelentősége.
Nemfémes elemek, fémes elemek.
Kovalens kötés, ionos kötés, fémes kötés, másodrendű kötések.
Termokémiai egyenletek, exoterm
és endoterm reakciók. Reakciótípusok, egyensúlyra vezető reakciók, reakciósebesség. Elektronátmenettel járó reakciók, protonátmenettel járó reakciók.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Az anyag nyersanyagból termékké
máció-megosztás.
alakulásának, majd másodlagos
nyersanyaggá válásának követése
példák alapján.
Az anyagtakarékosság fontosságának felismerése.
A sav-bázis reakciók, a pH-skála
értelmezése.
A dinamikus egyensúly fogalmának
általánosítása, kapcsolata a reakciósebességekkel. Az egyensúlyt megváltoztató okok következményeinek
elemzése.
Az atomok közötti kötések típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb példákon a periódusos rendszer használatával.
Molekulák és összetett ionok térszerkezetének és polaritásának értelmezése, magyarázata.
Az atomok szerkezetét leíró modellek használata a kémiai változással
kapcsolatban. A reakciók magyarázata a kötésekkel és leírása reakcióegyenletekkel.
A redoxireakciók értelmezése az
elektronátmenet alapján.
A savak és bázisok tulajdonságainak, a sav-bázis reakciók magyarázata a disszociáció és a protonátadás
elmélete alapján.
Nemfémes elemek, fémes elemek, kovalens kötés, ionos kötés,
fémes kötés, rácstípusok, másodrendű kötések, termokémia,
reakciósebesség, dinamikus egyensúly, protolitikus reakciók,
elektronátmenettel járó reakciók.
Az élővilág sokfélesége

Órakeret
6
Az élőlények csoportosításának elvei (Linné és Darwin). Korábban elsajátított
Előzetes tudás
fajlista ismerete.
Az élővilággal kapcsolatos méret- és időskála elemzése. A nagy élőlénycsoportok testfelépítésének, viselkedésének és életműködéseinek az élőhellyel és az
Nevelési- fejlesz- életmóddal való kapcsolatának, környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségének elemzése. A mesterséges rendszerek és a fejlődéstörténeti rendszer
tési célok
alapelvének megértése, a vizsgálatukat szolgáló módszerek megismerése. Az
élővilág fajgazdagságának értékként való kezelése
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek az élővilág legnagyobb,
Az ötletek összegzése, közös
Matematika:
leszármazás szerint elkülöníthető
álláspont kialakítása az élőlények
Halmazok, csoportokba
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csoportjai?
Miért mások a prokarióták, miben
áll a rendszertani jelentőségük?
Honnan indult ki a többsejtű
eukarióta élőlények törzsfejlődése?
Milyen formai és életmódbeli változatosság figyelhető meg a gombák, a növények és az állatok országában?
Melyek a természetes és a mesterséges rendszerezés közötti különbségek? Hogyan bizonyítható a
leszármazás a modern tudomány
módszereivel?
Milyen halmaz-részhalmaz viszonyban áll egymással az osztály, a törzs, a rend, a faj, a nem és
a család?
Miért fontos az élővilág sokféleségének fenntartása?
Az egyes élőlénycsoportok testfelépítésének, életműködéseinek
jellemző vonásai. Környezeti,
gazdasági jelentőségük.
A határozókönyvek felépítésének,
használatának ismerete.
A törzsfa jelentése. Az élővilág
felosztásának három domén elmélete. Az országokra való felosztás.
A génbankok, védett területek és
az állatkertek szerepe a veszélyeztetett fajok fenntartásában, a génállomány megőrzésében.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Nevelési-

csoportosítására. Az élőlény csoportok megkülönböztető jegyeinek öszszegzése.
A jellegzetes formák
felismerése, és rendszerezése.
A növények mikroszkopikus és
makroszkopikus vizsgálata.
Állati, növényi és gomba életformák
gyűjtése, csoportosítása.
A leszármazási vonalak bemutatása
szöveg és ábraelemzés segítségével.
Egy-egy rendszerezéssel, rendszertannal foglalkozó tudós bemutatása,
a rendszerezés elvének értelmezése,
prezentációja szöveg és ábraelemzés
segítségével
Az élővilág rendszerezésére tett
kísérletek megismerése az ókortól
napjainkig. A hasonlóságon és a
rokonságon alapuló rendszerezés
közti különbségek felismerése.

való besorolás.
Rajz:
Növények, állatok ábrázolása.
Földrajz:
A Kárpát-medence és a
kontinensek élővilága;
földtörténeti korok.

Törzsfa, törzs, osztály, rend, faj, nem, család, határozókönyv,
rendszerezés, leszármazási rokonság, fejlődéstörténeti rendszer, növénynemesítés, biológiai sokféleség.

Órakeret
9
Az élővilág, az élőlények rendszerezésének szükségessége, alapelve, a besorolás és elnevezés fontosabb módjai, kategóriái. Az élővilág birodalmakra, országokra való felosztása, a kategóriák nevei, megkülönböztetésük és jelentőségük.
Az evolúció alapszintű fogalmi értelmezése, néhány konkrét fejlődési folyamat
vázlatos ismerete. A sejt legkisebb élő rendszerként való azonosítása, az
eukarióta sejt alapvető sejtalkotóinak ismerete. Az élővilág méretskálájának
néhány példa alapján való értelmezési képessége. A fénymikroszkóp használatának alapszintű gyakorlati készsége.
Az élet fogalmának elmélyítése, a mikrovilág felé való kiterjesztése. Az élet
Mikrobák
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legegyszerűbb formáinak, az életlehetőségek szélesebb körének megismerése.
A baktériumok (prokarióták) és a fejlettebb élőlények (eukarióták) sejttípusának összehasonlítása. Az élővilág nagy csoportjai közötti kapcsolat bemutatása,
az egyoldalú (nagyméretű élőlényekre alapozott) természetkép kiegyensúlyozása. A mikrobák ökológiai jelentőségének bemutatása, értékelése. A kórokozó
mikrobákra való figyelem felhívás, a velük való együttélés, illetve az ellenük
való védekezés szabályainak megismertetése. A fénymikroszkóp működési
elvének megismerése, a beállítás és preparátum készítés készsége
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek a baktériumok sejttípusá- Az ősbaktériumok, valódi baktériu- Földrajz:
nak legfontosabb jellemzői?
mok, egysejtűek és gombák részleA Föld geoszférái;
Milyen biokémiai sokféleség,
tes ismereteken alapuló összehason- anyagok körforgása a
életmódbeli változatosság jellemzi lításának, csoportokba sorolásának
természetben; a talaj
a baktériumokat?
képessége.
kialakulása, termőkéMelyek a természeti környezet
A legkisebb élőlények méretskálán
pessége.
szempontjából legfontosabb bakvaló pontosabb elhelyezése, a mikteriális anyag-átalakító folyamaroszkóppal való láthatósági határok
tok?
ismerete.
Környezeti nevelés és
Melyek a legfontosabb bakteriális A mikroszkópos vizsgálati módsze- életvitel:
eredetű emberi betegségek?
rek bővebb ismerete, gyakorlottabb A tevékenységek, eljáMi a jelentősége az emberi szerkivitelezése.
rások, technológiák és a
vezettel együtt élő baktériumokA baktériumok anyagcsere folyama- természetes környezet,
nak (pl. normál bélflóra)?
tait jellemző sokféleség ismerete,
mint komplex rendszer.
Mi a kapcsolat a különleges élőértékelése.
Balesetek, káresetek
helyeken élő (extremofil) baktéri- A baktériumok anyagforgalomban
elemzéséből, egészségumok és a földön kívüli élet kuta- játszott alapvető szerepének feliskárosító hatásokról és
tása között?
merése, értékelése.
más veszélyekről tanult
Mi a szerepe az élelmiszerek rom- A baktériumokról kialakított kép
ismeretekből származó
lásában a mikrobáknak?
módosulása, pozitív elemekkel való következtetések érvéMilyen testfelépítés, biológiai
kiegészülése.
nyesítése, a megelőzés
sokféleség figyelhető meg a nöAz antibiotikumok helyes használa- módjai, eszközei.
vényi és állati egysejtűek körétával kapcsolatos ismeretek, a felesben?
leges gyógyszerszedés kerülésének
Matematika:
Milyen jellegzetességei vannak a
szándéka, a betegségmegelőzés fon- Lineáris és logaritmikus
(mikroszkopikus) gombáknak?
tosságának értékelése.
skálák; függvények.
Milyen gazdasági ágazatokban
A különleges élőhelyeken élő baktéhasználják az élesztőgombákat?
riumok és az élet kialakulása közötti
kapcsolat lehetőségének felismeréMikroba fogalma, fontosabb cso- se, értékelése.
portok (vírus, baktérium, növényi- Környezeti mikrobiológiai mintavéés állati egysejtű, gomba). A
tel, egyszerűbb tenyésztés és laboraprokarióta sejt felépítése, műkötóriumi vizsgálat gyakorlati készsédése. Anyagcsere típusok a mikge, a mikrobiológiai veszély tudatorobák világában.
sulása, a biztonságos kísérletezés
A sejtek anyag- és energiaforrásai, szabályainak ismerete, betartása.
az autotróf és heterotróf élőlények A mindennapi élethez kapcsolódó,
működésének összefüggése. Az
mikrobiológiai ismeretekre alapoaerob és anaerob energianyerés.
zott kísérlet tervezése, kivitelezése
Az élelmiszeripari tartósító eljárá- (pl. élőflórás tejtermék készítése,
sok, a termékekkel kapcsolatos
tartósítási eljárások összehasonlítáfogyasztóvédelmi szabályok.
sa…)
fejlesztési célok
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A fertőzések megelőzésének módjai, az orvoshoz fordulás szabályai.
Életterek benépesítési lehetőségeinek áttekintése a mikrobák példáján.
A legfontosabb ehető és mérgező
gombák felismerése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai
egység

Laboratóriumi vizsgálati lehetőségek:
Mikrobák izolálása a környezetből.
Környezeti higiénia.
Vízminőség.
Tenyésztési módszerek.
Élelmiszer tartósítás.
Erjesztéses technológiák.
Mikroba, prokarióta, ősbaktérium, valódi baktérium,
biogeokémiai ciklus, biogedradáció, xenobiotikum,
fotoautotrófia, kemoautotrófia, extremofil, asztrobiológia,
élesztő, penészgomba, rothadás, korhadás, patogenitás, virulencia, infekció (fertőzés).

Órakeret
9
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények rendszerezésének
Előzetes tudás
elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan szaporodás.
A rendszerezés alapelveinek megismerése.
Nevelési- fej- A sejtalkotók és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mikroszkópi
lesztési célok kutatása során.
A növények környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségének bemutatása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások, ismeFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
retek
Mely szövettípusok jellemzők a
A növényi sejtek jellemzőinek, a
Matematika:
növényekre? Melyek a növények
felépítés és funkció kapcsolatának Halmazok, felosztás.
jellegzetes életműködései?
felismerése.
Miért tekintjük a törzsfejlődés
Mikroszkópi metszetek, képek,
fontos állomásának az ősi zöldvizsgálata.
Földrajz:
moszatokat?
Megfigyelések, modellek, maketFöldünk mezőgazdasága.
Mi a moszatok gazdasági haszna? tek használata, kísérletek önálló
Zonális talajok.
Miért tekinthetjük a zuzmókat
elvégzése, a mikroszkóp önálló
Éghajlati övezetek.
indikátornövényeknek?
használata.
Földtörténet.
Hogyan alkalmazkodtak a mohák
Példák a növényi szövetek felépía szárazföldi élethez?
tése és működése közötti kapcsoMilyen környezeti tényezők és
latra. A megfigyelések rögzítése
Informatika:
azokhoz való alkalmazkodás játvázlatrajz formájában.
Internethasználat,
preszott szerepet a harasztok elterjeA növények szerepének bemutatá- zentációkészítés, infordésében?
sa az emberiség táplálkozá-sában
máció-megosztás.
Mely területen terjedtek el a nyitönálló ismeretszerzés alapján.
vatermők?
Egyszerű élettani vizsgálatok (pl.
Melyek a zárvatermők a előremu- ozmózis), kísérletek önálló elvég- Művészetismeret–
tató evolúciós sajátosságai?
zése.
kommunikáció:
Miben különböznek az egyszikű és Hajtatásos kísérletek.
Ismeretterjesztő szövea kétszikű növények?
A vízvirágzás oka, következmégek jellemzői és feldolnyei, veszélyei.
gozási technikái.
A növényi szövettípusok
A határozókönyvek használatának
(osztódószövetek, állandósult szö- gyakorlása.
A növények világa
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vetek).
Testszerveződési típusok a növények országában. Praktikus és fejlődéstörténeti csoportosítás. A
rendszerezés alapjai, gyakorlati
alkalmazása a mindennapokban. A
törzsfa jelentése.
A nagy növényi rendszertani csoportok (moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők)
jellemzése. Evolúciós irányok a
növényvilág fejlődésében.
A testfelépítés, az életműködések
és a szaporodásmód kapcsolata.
A növények ivartalan szaporítása a
mezőgazdaságban és otthon.
A talaj védelmének fontossága a
fenntartható gazdálkodásban.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Javasolt projekttémák:
Gyógynövények, természetes
gyógymódok.
Kerti dísznövények, kerttervezés
és fenntartás.
Gabonafélék
Szobai dísznövények, növényápolás.

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, növényi szövetek és szervek, alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, talaj nyitvatermő, zárvatermő, virág, mag, termés, egyszikű, kétszikű.

Órakeret
12
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosításának
Előzetes tudás
elvei (Linné és Darwin). Az éghajlati övek természetes élővilága.
A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetek, szervrendszerek
leírásában. A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági
jelentőségének bemutatása. Az alkalmazkodás és az állatfajok földrajzi elterjeNevelési- fejleszdése közötti összefüggések értelmezése az állandóság és a változás szemponttési célok
jából. Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, a fenntarthatóság szempontjain alapuló attitűdök, szokások és gyakorlati készségek
fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen kapcsolat és munkamegAz állati sejtek lényegi jellemzőiKémia:
osztás jellemzi az állati szervezet
nek, a felépítés és funkció kapcsola- Oxidáció; oxigén és
sejtjeit?
tának felismerése. A táplálkozás,
vegyületei; fehérjék,
Melyek az állati egysejtűek okoz- tápanyagfelvétel és lebontás, valaszénhidrátok, zsírok;
ta legveszélyesebb betegségek?
mint a szervezet energiaigénye és
fehérjék, kalcium és
Milyen a szivacs testfelépítése?
ellátása közötti összefüggés felisme- vegyületei, hemoglobin,
Melyek a legjellegzetesebb csalá- rése.
kollagén.
nozók?
A szervrendszerek törzsfejlődésének
Mely betegségek kialakulásáért
az állandóság és változás szemponttehetők felelőssé egyes férgek?
jain alapuló értelmezése.
Fizika:
Milyen különbségek fedezhetőek
Megfigyelések, modellek, makettek Rugalmasság, szilárdfel az ízeltlábúak egyedfejlődésé- használata, kísérletek önálló elvégság, emelőelv, gázok
ben?
zése, a mikroszkóp önálló használa- oldhatósága vízben.
Milyen alkalmazkodási stratégiá- ta.
Az állatok világa
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kat valósítottak meg a halak?
Hogyan alkalmazkodtak a szárazföldi életmódhoz a kétéltűek és a
hüllők?
Milyen különbségek és hasonlóságok figyelhetők meg a hüllők és
a madarak, illetve a hüllők és az
emlősök között?
Hogyan alkalmazkodott az állatok
kültakarója, idegrendszere, táplálkozása, életritmusa, szaporodása a
környezetükhöz?
Milyen állatokat lehet tartani a
lakásban? Milyenek élnek a lakóhely környékén? Vannak-e közöttük védettek?
A nagy állati rendszertani csoportok (szivacsok, csalánozók, férgek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek,
gerincesek) jellemzése testfelépítésük alapján. Állati szervek,
életműködések és a környezet
közti kölcsönös kapcsolatok. Alkalmazkodási változások, fejlődési irányok az állatvilág evolúciójában.
Példák az állati egyedfejlődés
típusaira (kifejlés, átváltozás, teljes átalakulás).
A bionika és jelentősége: közös
fizikai elvek az állati életműködésekben és a technikában.
Az élet tisztelete.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Állandóság és változás szempontjainak alkalmazása a szaporodásmódok és az egyedfejlődési folyamatok
értelmezésében.
Lényegi jellemzők megkülönböztetésén alapuló rendszertani csoportokba sorolás.
Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, a fenntarthatóság szempontjain alapuló
attitűdök, szokások és gyakorlati
készségek.
Etikai elvek szélesebb értelmezése,
kiterjesztése az állatokkal való bánásmód területére.
Érvek és ellenérvek a hobbiállatok
tartásával kapcsolatban.
A határozókönyvek felépítésének
logikája, és használatuk gyakorlása.
Ismeretterjesztő források feldolgozása a bionika témaköréből, az információk kritikus értelmezése a
tanultak tükrében.

Földrajz:
Lemeztektonikai elmélet, kontinensvándorlás,
korallzátonyok, édesvízi
és tengeri mészkő, éghajlat, éghajlati övek.
Történelem:
A gerinces állatok történeti jelentősége.

Javasolt projekttémák:
Egy kedvelt állatcsoport bemutatása.
Társállatok a lakásban.
Akváriumok, terráriumok lakói.
A humánus állattenyésztési módok.

Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, teleptest,
bionika, törzsfejlődés, gerinctelen- és gerinces testfelépítés,
társállat, állattenyésztés, vadgazdálkodás, bioetika.

Órakeret
9
Az absztrakt gondolkodás alapjai. Hőmérséklet, hő, exoterm-, endoterm folyaElőzetes tudás
matok, hatásfok, termikus egyensúly, hőerőgép.
A hőről kialakított elképzelés anyagszerkezeti kapcsolatokkal történő bővítése,
az ok-okozati összefüggések vizsgálata, megértése. Az általános törvényszerűségek természeti jelenségekhez társítása. A technika és az elmélet együttműköNevelési- fejleszdésének felismerése, alkalmazása, a gazdasági nevelés fejlesztése. A folyamatési célok
tokat meghatározó változások elemzése, összefüggések felismerése.
A rendszerszemlélet probléma-felismerésben és -megoldásban való gyakorlottabb alkalmazása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hő és káosz
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lati alkalmazások, ismeretek
Milyen hőváltozások érnek bennünket egy forró nyári nap a
strandon (napozás, úszás, szaunázás, szél, árnyék, jeges limonádé
fogyasztása, hűtőtáskába tett
szendvics stb.)?
Hogyan magyarázhatóak a megfigyelt hőjelenségek az anyag belső
szerkezete alapján?
Miért szabadul fel hatalmas energia a zivatarfelhőkben?
Milyen elven működnek a gőzgépek, belső égésű motorok, gázturbinák?
Fel lehetne-e használni az óceánok belső energiáját energiatermelésre?
A hőáramlás jelensége, a tengeráramlatok kialakulása.
Természetes hőáramlások, mesterséges hőáramlatok. Az épületek
környezetének felmelegedése, a
felmelegedés hatásai. A fűtő- és
hűtő-rendszerek környezeti hatásai.
A zivatarok során kialakuló energiaátadások.
Sütő- és főzőkészülékek a múltban, a jelenben és a közeljövőben.
Hőmérséklet, hő, hővezetés, hőterjedés, a termodinamika I. és II.
főtétele,

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
Nevelési- fejlesztési célok

Az energia-átalakító folyamatok
Matematika:
környezeti hatásainak elemzése, az
Egyenletek, egyenlőtismeretek alkalmazása a fenntartha- lenségek, halmazok.
tóság és autonómia érdekében a
háztartásokban és kisközösségekben.
Földrajz:
A hőmérséklet értelmezése a réNapsugárzás energiája,
szecskék mozgási energiájával, a
fenntarthatóság probléhőmérséklet fizikai tulajdonságokra mája.
gyakorolt hatásának magyarázata.
Az energia fogalmának kiterjesztése
a hőtanra, a környezet és fenntartha- Gazdasági ismeretek:
tóság, a környezeti rendszerek álla- A fenntarthatóság probpotának, valamint az ember egészlémája.
sége vonatkozásában.
A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás alapvető jellemzőinek felismerése, alkalmazása gyakorlati
problémák elemzésekor.
A hőtan első főtételének értelmezése, egyszerű esetekben történő alkalmazása.
Hőerőgépek felismerése a gyakorlatban, például: gőzgép, gőzturbina,
robbanómotorok.
A hőtan második főtételének értelmezése néhány gyakorlati példán
keresztül.
Rend és rendezetlenség fogalmi
tisztázása.
Hőmérséklet-hőmennyiség grafikonok készítése, elemzése halmazállapot változások esetében.
A végső hőmérséklet meghatározása
különböző halmazállapotú, ill. különböző hőmérsékletű anyagok keverésénél.
Annak felismerése, hogy a kémiai
kötésekben energia tárolódik.
Termodinamika, hőmérséklet, abszolút hőmérséklet, hő, hőterjedés, hővezetés, hőtan I. és II. főtétele.

Órakeret
12
Tömeg, sűrűség, erő, halmazállapotok fogalma, hőmérsékletmérés. Nyomás,
olvadás, fagyás, kristályosodás, párolgás, lecsapódás, forrás, olvadáspont, forráspont, oldódás, tömegszázalék, térfogatszázalék, telített oldat.
Ismert anyagok csoportosítása kristályrács típusuk szerint, a kristályos és amorf
anyagok fizikai tulajdonságai elvi különbözőségének felismerése. Ismert anyaGáz, folyadék, szilárd állapot
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gok fizikai tulajdonságainak magyarázata a rácstípus alapján. A fizikai tulajdonságok vizsgálata, mérése és a tulajdonságok különbözőségének anyagszerkezeti magyarázata. Állapotjelzők, mértékegységek pontos használata.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi befolyásolja az anyagok halHidro- és aerodinamikai jelenségek Matematika:
mazállapotának kialakulását, küértelmezése egyszerű modellek seHalmazok, besorolás
lönbségeit?
gítségével.
halmazokba; függvéHogyan befolyásolja a szilárd
Stabilitás értelmezése a hidrosztati- nyek; adattáblázatok
anyag belső szerkezete a felhaszkában.
értelmezése.
nálhatóságot?
Halmazstruktúrák magyarázata öszHogyan működik a hidraulikus
szetevőik szerkezete és kölcsönhatáemelő?
saik alapján.
Földrajz:
Hogyan lehet repülni a levegőnél
A stabil és a metastabil állapot
Geoszférák, légkör,
nehezebb, illetve könnyebb eszmegkülönböztetése példák bemuta- vízburok, földkéreg;
közökkel?
tásával.
kőzetek körforgása, víz
Miért fontos a légellenállás megA különböző halmazállapotok meg- körforgása.
felelő tervezése a járműiparban?
határozó tulajdonságainak rendszerezése, ezek értelmezése részecskeA jég rendhagyó hőtágulásából
modellel és kölcsönhatásInformatika:
adódó teendők, szabályok (pl. a
típusokkal.
Számítógépes modellemélységi fagyhatár szerepe az
A felhajtóerő mint hidrosztatikai
zés lehetősége, jelentőépületeknél, vízellátásnál stb.).
nyomáskülönbség értelmezése.
sége, példái.
A viharos szél okozta problémák. A szél épületekre gyakorolt hatásáA repülés elve, története.
nak értelmezése példákon.
A növények vízháztartása, a töA repüléshez kapcsolódó természeti
rülköző nedvszívása, a papírtörlő
és technikai példák gyűjtése, a fiziminősége.
kai elvek értelmezése.
Hidrosztatikai nyomás, áramló
Az időjárás elemeinek önálló vizsközegek tulajdonságai, ozmózis,
gálata.
diffúzió, hajszálcső, BernoulliA szélerőművek előnyeinek és háttörvény
rányainak demonstrálása.
Ismert anyagok fizikai tulajdonságainak magyarázata a rácstípus alapján.
Nyomás, olvadás, fagyás, kristályosodás, párolgás, lecsapódás,
forrás, olvadáspont, forráspont, oldódás, tömegszázalék, térfoKulcsfogalmak / fogalmak
gatszázalék, telített oldat, felhajtóerő.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

A tudományos kutatás és a technikai fejlesztés társadalmi beágyazottságának,
fejlődésre gyakorolt hatásának belátása, konkrét példákon való értelmezése. Az
energia fogalmának a mozgásjelenségek alapján való levezetése. A newtoni
dinamikai elvek alkalmazása konkrét helyzetekben. Energiahatékonysági szemlélet erősödése, mindennapi élethelyzetekben való alkalmazása. Az anyagszerkezet részecskeszintű értelmezése, ennek a részecskesokaság viselkedésével
való összefüggésbe hozása. A halmazállapotok részecskemodellre alapozott
szemlélete, a halmazállapot-változások értelmezése a mindennapi környezetben. Az anyagok kémiai jellemzőinek, átalakíthatóságának megismerése a
vizsgált körben és a mindennapi környezettel való összefüggésben. Az élővilág
sokféleségének részletesebb megismerése, a főbb csoportok elkülönítésének és
leszármazási összefüggésbe hozásának képessége. A mikrobák, a növények és
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az állatok fontosabb csoportjainak, konkrét fajainak megismerése, természetben
játszott szerepük és gazdasági jelentőségük belátása.

2.5.2.1.4 10. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
16
Elektrosztatikai alapjelenségek ismerete, az elektron tulajdonságai, fémek szerElőzetes tudás kezetének ismerete, egyszerű áramkör sematikus ábrájának ismerete, Ohmtörvény ismerete
A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek azonosítása, az
érintésvédelmi szabályok elsajátítása. A környezettudatosság és energiahatékonyság szempontjainak elsajátítása az elektromos energia felhasználásában.
Nevelésifejlesztési célok Háztartási gépek elektromos adatainak ismerete, kiszámítása. A fenntarthatóság
szempontjainak figyelembevétele a működtetésnél és számításokkal történő
elemzése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan jön létre a villámlás?
Az elektromos töltés fogalma, az
Matematika:
Miért figyelnek a műtőben a mű- elektrosztatikai alapfogalmak, alap- Szöveges számítási feltőasztal földelésére? Használhajelenségek értelmezése, gyakorlati
adatok a természettudotó-e tartós töltéstárolásra a kontapasztalatok, kísérletek alapján.
mányokból, a mindendenzátor? Hogyan működik az
Az elektromos térerősség és az
napokból. A számok
EKG és az EEG? Milyen szerepe elektromos feszültség jelentésének
normálalakja. Egyes válvan az elektromos áramnak a
megismerése, használatuk a jelentozók kifejezése.
háztartásban? Hogyan takarékos- ségek leírásában, értelmezésében.
kodhatunk az elektromos energi- Az elektromos tér modellezése. A
ával?
fluxus szemléletes jelentése, a kon- Gazdasági ismeretek:
denzátor szerepének vizsgálata.
A gazdaság ágazatai,
A fénymásoló és a lézernyomtató Egyszerű elektrosztatikai jelenséinfrastruktúra; háztartási
működése.
gek felismerése a fénymásoló és
kiadások tervezése, száA villámok keletkezése, fajtái,
nyomtató működésében sematikus
mítása.
veszélye, a villámhárítók műköábra alapján.
dése.
A villámok veszélyének, a villámAz elektromos töltések tárolása:
hárítók működésének megismerése,
kondenzátorok, szupera helyes magatartás elsajátítása zikondenzátorok.
vataros, villámcsapás-veszélyes
Az elektromos áram élettani haidőben.
tása: az emberi test áramvezetési Az elektromos áram létrejöttének
tulajdonságai, idegi áramvezetés. megismerése, egyszerű áramkörök
Az elektromos áram élettani sze- összeállítása. Az elektromos áram
repe, diagnosztikai és terápiás
hő-, fény-, kémiai és mágneses haorvosi alkalmazások.
tásának megismerése kísérletekkel,
Az emberi test ellenállása és an- demonstrációkkal. Orvosi alkalmanak változásai (pl.: áramütés ha- zások: EKG, EEG felhasználási
tása, hazugságvizsgáló működé- területeinek, diagnosztikai szerepése).
nek átlátása, az akupunktúrás ponVezetők elektromos ellenállásátok kimérése ellenállásmérővel.
nak hőmérsékletfüggése.
Az elektromos ellenállás kiszámítása, mérése, az értékek összehasonlíCoulomb-törvény, elektromos
tása.
A töltések világa
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térerősség, feszültség, áramerősség,

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek
megismerése. A földelés szerepe az
elektromos eszközök használatakor.
Háromeres vezetékek használata, a
földvezeték szerepe.
Az elektromosság veszélyeinek
megismerése.
A biztosítékok szerepének megismerése a lakásokban.
Az energiatakarékosság lehetőségeinek vizsgálata.
Töltés, Coulomb-törvény, térerősség, fluxus, feszültség, kondenzátor, áramkör, áramerősség, földelés, soros és párhuzamos
kapcsolás,

Órakeret
10
Környezettudatos attitűd, munka, energia, elektromosság, elektromos áram,
Előzetes tudás
áramerősség, feszültség, algebrai kifejezések használata.
Az elektromos energia meghatározó szerepének felismerése, az energiaátalakítás lehetőségeinek tanulmányozása, az eszközök megismerése, az ember felelősségének felismerése, tudatosítása a felhasználás során. Az elektromágneses
Nevelésiindukció segítségével előállított villamos energia termelésének mint technikai
fejlesztési célok
rendszernek felismerése, azonosítása az energiaellátás rendszerében. Környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar tudósok szerepének megismerése a
gazdasági fejlődésben.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen energiaátalakítás hogyan
Az elektromos munkavégzés, a
Matematika:
történik az elektromos erőművek- Joule-hő, valamint az elektromos
Egyenlet, egyenletrendben?
teljesítmény kiszámítása, fogyasztók szer grafikus megoldáHogyan jut el a fogyasztóhoz az
teljesítményének összehasonlítása.
sa. Zsebszámológép,
elektromos energia?
Az energiatakarékosság kérdéseinek táblázat használata.
Hogyan lehet megújuló források- ismerete, a villanyszámla értelmezéból elektromos energiát előállítase.
ni?
Az elemek, telepek, újratölthető
Történelem:
Milyen eszközök alkalmasak a
akkumulátorok alapvető fizikai tuIparosodás, technikai
kémiai energia elektromos energi- lajdonságainak, paramétereinek
fejlődés Magyarorszáává alakítására?
megismerése, mérése.
gon a XX. század eleHogyan lehet tárolni, illetve mun- A nagy elektromos hálózatok felépí- jén.
kára fogni az elektromos áramot? tésének megértése, alapelveinek
Milyen környezeti hatásai vannak áttekintése.
az elektromos energia előállításának és felhasználásának?
Kísérlet az indukció jelenségének
tanulmányozására. A váltakozó feGalvánelemek, akkumulátorok
szültség jellemzése.
típusai, szerepük, használatuk. A
A generátor, turbina, transzformátor
hálózati elektromos energia előál- szerepének, működésének vizsgálalítása, generátorok, erőmű típuta.
Elektromos energia, elektronika
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sok.
Mozgási indukció, nyugalmi
indukció, Lenz-törvénye, a
váltakozó feszültség effektív
értékei, transzformátor, generátor,
turbina. Transzformátortelepek
szerepe.
A lakás elektromos hálózata, fogyasztó típusok, energiahatékonyság.
Fotovoltaikus (PV) áramtermelés
elve, hatékonysága.
Elektromos (és hibrid) hajtású
járművek.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

A cél: a fogyasztóhoz eljuttatni a
gépek működéséhez szükséges teljesítményt.
A lehetséges energiaveszteségek
vizsgálata. Rajzos vázlat készítése
az erőmű és a fogyasztó között a
vezetékekről, transzformátorokról.
Az energiaforrások alapján osztályozott erőműtípusok feldolgozása,
bemutatása.
Galvánelem előállítása, az akkumulátorok és az üzemanyagcellák működése.
Az elektromos és hibridmeghajtású
autók fejlesztéséről szóló cikkek
kutatása, bemutatása.
A környezetre gyakorolt hatások
vizsgálata: erőművek szennyezőanyag kibocsátása, biztonsági kockázata, környezeti hatása, elektromos gépek beruházása, megtérülése,
használata, hulladékok elhelyezése.
Elektromos energia, teljesítmény, kWh, galvánelem, elektromotoros erő, elektródpotenciál, generátor, motor, transzformátor,

Órakeret
16
Szerkezet és funkció kapcsolatának vizsgálati szempontként való alkalmazása.
Atom- és molekulaszerkezeti alapismeretek. A fontosabb kémiai elemek és
vegyületeik általános tulajdonságai. A nemfémes elemek főbb csoportjai, kémiai jellemzői, a szén és egyszerűbb vegyületeinek alapszintű ismerete. Az elsőElőzetes tudás
és másodrendű kémiai kötés típusai és jellemzői. A kémiai reakciók feltételei, a
kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciókat kísérő energiaváltozások, endoterm és exoterm folyamat. A sejt felépítő anyagainak és azok funkcióinak alapszintű ismerete.
A szénvegyületek jelentőségének bővebb anyagismereten alapuló felismerése,
bizonyítási képessége. A szénhidrogének egyes csoportjait jellemző kémiai
viselkedés összehasonlítási, felismerési képessége.
Az oxigénről, nitrogénről, foszforról és kénről, valamint a halogénelemekről
szerzett ismeretek alkalmazása az általuk képzett szerves vegyületek vizsgálaNevelésitában. A vizsgált vegyületek tulajdonságainak elemzése az elektronszerkezeti
fejlesztési célok
sajátosságokra való visszavezetés módszerével. Az élőlények testét alkotó
szerves vegyületek főbb csoportjainak megkülönböztetése, felismerési és vizsgálati készsége. A szerves makromolekulák felépülési elveinek, egységeinek és
kapcsolódási módjainak ismerete. A molekulaszerkezet biológiai információként való értelmezése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan magyarázható a környeA szerves vegyületek összetétele,
Földrajz:
Az élet kémiája
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zetünkben megfigyelhető anyagi
változatosság, mi a szerepe ebben
a szénvegyületeknek?
Melyek az élőlények testét alkotó
legfontosabb szerves anyagcsoportok? Hogyan lehet elválasztani, kimutatni ezeket az anyagokat?
Hogyan alakul ki, milyen szinteken értelmezhető a fehérjék szerkezete? Milyen biológiai szerepet
játszhatnak az élőlényekben?
Milyen a nukleinsavak szerkezete,
miben különbözik a DNS és az
RNS kémiai felépítése, biológiai
szerepe?
Mit jelent esetükben a biológiai
információ?
A szénatom vegyületképző, láncképző sajátosságai.
A szénhidrogének csoportosítása,
fizikai tulajdonságai, kémiai szerkezetük és reakciókészségük.
A kőolaj feldolgozás eljárása,
termékei. A tüzelőanyagok,
üzemanyagok, szerves vegyületek
használatához kapcsolódó veszélyek, tűzvédelmi szabályok.
Az oxigéntartalmú, nitrogéntartalmú, illetve halogéntartalmú
szerves vegyületek fontosabb csoportjai, jellegzetes tulajdonságaik,
képviselőik.
A műanyagok típusai, előnyös és
hátrányos tulajdonságai, használatuk és újrahasznosításuk.
A szénhidrátok általános jellemzői, főbb csoportjai, fontosabb
képviselői.
A zsírok, olajok és származékaik
általános jellemzői, csoportjai és
fontosabb képviselői.
Aminosavak alapszerkezete, a
fehérjék szerkezeti szintjei.

Kulcsfogalmak / fogalmak

szerkezete és tulajdonságai közötti
Kőolaj és földgáz keletkapcsolatok felismerése és alkalma- kezése, feldolgozó ipazása. A szerves vegyületek élő rend- ra, felhasználásának
szerektől független keletkezési lehe- gazdasági, környezettőségének ismerete.
védelmi vonatkozásai.
A tulajdonságainak, fizikai és kémiai jellemzőinek anyagszerkezeti
magyarázata.
Matematika:
Néhány fontosabb szénhidrogén
Halmazok, csoportokba
molekula és keverék jellemzőinek
sorolás.
anyagszerkezeti magyarázata (metán, propán, bután, etilén, acetilén,
benzol, naftalin, benzin, a kenőolaj, Környezeti nevelés és
paraffin).
életvitel:
Az egyszeres és a többszörös C-C
A tevékenységek, eljákötés elektronszerkezet, reakciórások, technológiák és a
készség alapján való összehasonlítá- természetes környezet,
sa.
mint komplex rendszer.
Egyszerűbb szerkezeti izomerek
A fenntarthatóság értéelnevezése, név alapján való felrajkének és érdekének
zolása.
elfogadása, tudatos és
Az oxigéntartalmú szénvegyületek
cselekvő részvétel az
csoportokba sorolása. Az oxidációemberi környezet állaredukció értelmezése.
potának megőrzésében,
A szerves kémiai reakciótípusok
javításában.
áttekintése, magyarázata alapján a
modellezett molekulák kémiai reakcióinak előrejelzése.
A műanyagok szerkezetének és tulajdonságainak, felhasználásának
összekapcsolása konkrét példák
alapján.
Az észterek tulajdonságainak vizsgálata, biológiai szerepük indoklása.
A szteránvázas vegyületek jelentőségének megismerése.
A szénhidrátok csoportosítása, öszszehasonlítása, szerkezetük és tulajdonságaik közötti kapcsolat
Néhány fontos biológiai funkció és
fizikai-kémiai tulajdonság összefüggésének elemzése.
Az információtárolás, -kifejeződés
és -módosulás folyamatainak megértése az élővilágban.
A vegyipari termékek használatának
a gazdasági, egészség-megőrzési- és
környezetvédelmi szempontokat
figyelembe vevő értékelése.
Hibridizáció, telített- és telítetlen, nyílt láncú és gyűrűs szénhidrogén; frakcionált desztilláció; aromás molekulaszerkezet;
szubsztitúció, addíció, elimináció, funkciós csoport, alkohol,
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fenol, aldehid, keton, éter, észter, karbonsav; heterociklus,
pirrol, piridin; CFC, teflon; aminosav, elsődleges-, másodlagos-, harmadlagos-, negyedleges szerkezet; nukleotid,
mukleinsav, RNS, DNS, biológiai információ.

Tematikai egység

Órakeret
14
Atom, elem, keverék, vegyület, kémiai reakció fogalma, típusai, periódusos
Előzetes tudás
rendszer, fontosabb szervetlen és szerves vegyületek.
A tanult anyagszerkezeti és kémiai változással kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése a kémiai technológia, a vegyipari és a környezeti kémia legfontoNevelési- fejsabb eljárásainak, termékeinek vizsgálatában, néhány gazdasági, környezeti és
lesztési célok
egészségvédelmi probléma elemzése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen lehetőségeket kínál a
Háztartási példák gyűjtése diszperz Matematika:
kémiai technológia fejlődése a
rendszerekre, valamint összetételSzöveges számítási feltársadalom, a gazdaság és a terükkel kapcsolatos gazdasági számí- adatok a természettudomészeti környezet szempontjátások.
mányokból, a mindenból?
Különböző vízfajták összetételének napokból. A számok
Hogyan lehet kémiai úton elektösszehasonlítása.
normál alakja.
romos áramot előállítani?
Cikkek értelmezése: a víztisztaság,
Hogyan lehetséges az elektromos levegőtisztaság megőrzése, a szenyenergia kémiai tárolása?
nyező források felismerése, a meg- Földrajz:
Hogyan lehet hatékonyan, keve- előzés mindennapi módjai, a körLégkör, felszínalatti és
sebb szennyezőanyag kibocsátás nyezetet terhelő és óvó folyamatok felszíni vizek.
mellett elégetni a fűtő és üzema fenntarthatóság szempontjából.
anyagokat?
Számítások végzése oldatok konMi a nanotechnológia, milyen
centrációjával (pl. ásványvizek),
fejlesztési irányai vannak?
hígítással, töményítéssel, keveréssel.
Los Angeles- és a London-típusú Az ózon keletkezése és bomlása
szmog kialakulása.
mint egyensúlyi folyamat értelmeA tengervíz, édesvíz, ásványvíz, zése.
gyógyvíz, esővíz, ioncserélt és
Példák keresése az ózonréteget vedesztillált víz kémiai összetétele. szélyeztető hatásokra, megoldási
Az ózon mennyiségének változá- módokra.
sa a légkörben, az emberre gyaA fogyasztással és a hulladékkezekorolt hatások.
léssel kapcsolatos környezettudaAz ultraibolya sugárzás ózonra
tosság.
gyakorolt hatásával kapcsolatos
Galvánelemek és az akkumulátorok
tanulmányok.
működésének, az elektrolízis és
A mesterséges kémiai anyagok
galvanizálás folyamatainak értelés a szelektív hulladékgyűjtés.
mezése.
A vegyipari termékek mindenna- A mesterséges kémiai anyagok körpi környezetünkben való előfornyezetbe kerülésével, illetve a probdulásának, életmód-alakító hatá- léma technológiaalapú kezelésével
sa.
kapcsolatos lehetőségek kutatása.
A klór, a hidrogén-peroxid és a
Az üzemanyagcellában és az embehypó (NaOCl) fertőtlenítő, oxiri szervezetben végbemenő energiaKémia a mindennapi környezetünkben
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dáló hatása. A tiszai ciánszenynyezés, a vörösiszap katasztrófa
hatásai.
Számítógépes molekulamodellezés a gyógyszertervezésben.
Nanotechnológia.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

termelő folyamatok közötti hasonlóság bemutatása. A körfolyamatjelleg (víz –hidrogén + oxigén –
víz) értelmezése, értékelése a környezet szempontjából.
A nagy léptékű, illetve a globális
rendszerekben zajló kémiai folyamatok szabályozásának nehézségei.
Esettanulmányok, elemzések (pl. a
tiszai ciánszennyezés kezelése,
vagy a légkörvédelem kémiai problémái).
Kísérlet a katalizátorhatás vizsgálatára.
Diszperz rendszer, kolloid, oldhatóság, redoxi reakciók, galvánelem, akkumulátor, üzemanyagcella, elektrolízis, katalizátor

Órakeret
10
Az élővilág országairól, életmódjukról, anyagcsere folyamataikról szerzett
alapismeretek. A biokémiai folyamatok elemzéséhez szükséges szerves kémiai
ismeretek. A sejtről a korábbi tanulmányok során szerzett, a fénymikroszkópos
összetevők ismeretére épülő elképzelések. A sejt rendszerszemléletű vizsgálati
Előzetes tudás
készsége, a szerkezet és a működés, a környezeti kapcsolatok elemzési képessége. Az életről, élő állapotról kialakított személyes elképzelések. Rendszerszemlélet alkalmazása az élő rendszerek vizsgálatában.
Az élet fogalmának elmélyítése, az életfolyamatok energiaszükségletének értelmezése. Az energiaátalakítás biológiai folyamatainak vizsgálata, az abban
közreműködő struktúrák és anyagok azonosítása. A biokémiai folyamatok
Nevelésiegyenletekkel, grafikonokkal való ábrázolása, ezek értelmezése, segítségükkel
fejlesztési célok
következtetések levonása. Az életfolyamatok enzimek általi megvalósításának
felismerése, az ebben lévő energia és információ vonatkozások értelmezése. A
bioenergetikai szemlélet alkalmazása a sejt, az egyed, az életközösség szintjén.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan lehet elegendően gyors és Az élőlények és életközösségek
Földrajz:
szabályozott a sejt kémiai műkönyílt rendszerként való értelmezése, Az energiagazdaság,
dése?
az energiaáramlás jellemzőinek
megújuló energiaforMiért igényelnek a sejtek energimegismerése.
rások; növénytermeszát? Hogyan juthatnak hozzá? Mi- Az energia megmaradás elvének az tés és állattenyésztés a
lyen alaptípusai vannak a sejtek
élő rendszerekre való vonatkoztatá- gazdasági életben.
anyagcseréjének?
sa.
Miért fontos a növények számára Az enzim fogalma, az enzimszerkea víz és a levegő?
zet jelentősége, a működés elve.
Környezeti nevelés és
Milyen energetikai szerepe van a
Néhány enzim fehérjeszerkezeti
életvitel:
szénhidrátoknak, zsíroknak, olaképének tanulmányozása, a biológi- A fenntarthatóság értéjoknak és származékaiknak az
ai funkció megbeszélése. Az enzikének és érdekének
élőlények testében?
mek hiányának, sérülésének követelfogadása, tudatos és
Milyen hatása lehet a szervezekezményei.
cselekvő részvétel az
tünkre a sugárzásoknak (kozmiAz anyagcseretípusok megkülönemberi környezet állaEnergia és élet
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kus, UV) és az elektromágneses
térnek?
Hogyan mérhető a radioaktív sugárzás? Mekkora dózisnak, milyen veszélyei vannak?
Milyen a mozgás energiaigénye,
mit jelent fizikai értelemben az
izommunka? Hogyan fedezhető az
aktív életmód energiaigénye?
Milyen típusai vannak a biomaszsza alapú energiaforrásoknak?
Milyen előnyökkel és hátrányokkal kell számolni elterjedésük
esetén?

böztetése a szénforrás és az energiaforrás alapján.
A fotoszintézis és a légzés alapfolyamatainak biokémiai felvázolása,
értelmezése.
Az oxigénhiányos lebontási út, az
erjedés lehetősége, kémiai terméke.
A légzés és az erjedés energiamérlegének összehasonlítása.
Az elektromos, az elektromágneses
tér és a sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának megismerése.
Egyenletek, adattáblázatok, grafikonok, folyamatábrák és animációk
tanulmányozása.

potának megőrzésében,
javításában.
Matematika:
Adattáblázatok, grafikonok kezelése, értelmezése.
Informatika:
Adatfeldolgozó szoftverek alkalmazása (pl.
Excel).

A biológiai folyamatok energetikai összefüggései. Az ATP szerepe.
A fotoszintézis alapegyenlete,
elektronszállító lánc, a kulcsenzim
(Rubisco) redukáló szerepe, jelentősége.
A sugárzás mérhetősége, mértéke.
Sugárzás értékek a hétköznapokból és a mesterséges radioaktivitásból.
Biomassza fogalma, típusai, előnyök és hátrányok.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Enzim, katalízis, szubsztrát, specifikusság, aktiválási energia;
autotróf, heterotróf, fototróf, kemotróf; fotoszintézis, fényszakasz, sötét szakasz, klorofill, fotorendszer; aerob
energiafelszabadítás, légzés, elektronszállító lánc, anaerob,
tejsavas erjedés; dózis; elővigyázatosság elve.

Órakeret
16
A környezetünkben előforduló anyagok kémiai változatossága, csoportjai és
főbb tulajdonságai. Az élővilág sokféleségéről szerzett alapismeretek, az élőléElőzetes tudás
nyek országainak elhatárolása, az evolúciós folyamatok alapszintű értelmezése.
A felépítés és működés elvén alapuló megfigyelések, elemzések.
Az egyed feletti biológiai szerveződési szintek értelmezése. Az élőlények között lévő kölcsönhatások, hálózatok, társulások, ökoszisztémák megismerése.
NevelésiAz élő - élettelen kölcsönhatások és az élőlények egymásrautaltságának felisfejlesztési célok
merése. A fajok közötti kölcsönhatások vizsgálata. Terepen végezhető biológiai
vizsgálatokban való jártasság.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek az élővilág magasabb
A környezet fogalmának értelmezé- Környezeti nevelés és
(egyed feletti) szerveződési szint- se az élet különböző szerveződési
életvitel:
jei?
szintjein (a sejt, a szervezet, az élet- A személyes felelősség
Élőlények és környezetük
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Milyen tényezők alakítják környezetünk állapotát, hogyan szerezhetünk információkat a környezeti minőséggel kapcsolatos
folyamatokról, mit tudunk tenni a
környezet védelméért?
Milyen jellegzetes állandó kapcsolatokat ismerünk az élőlények
között?
Hogyan befolyásolhatja az élettelen környezet egy terület élővilágát?
Milyen kapcsolatok, kölcsönhatások működnek az együtt élő
fajok között? Hogyan jellemezhető az élőlények komplex életfeltétel rendszere?
Egyed feletti szerveződési szintek
leírására szolgáló néhány módszer. A populáció és életközösség
(társulás) fogalma, jellemzői.
Az ökoszisztéma fogalma, felépítése és működése, fontosabb típusai. Az élőhely fogalma, szintjei
és jellemzői, veszélyek és a védelem lehetőségei. A biológiai (ökológiai) indikáció.
Populáción belüli és populációk
közti kölcsönhatások. Táplálkozási hálózatok.
Ciklikus folyamatok, egyirányú
változások. Véletlenszerű és kaotikus létszámingadozások.
Az időjárás, az éghajlat és a mikroklíma hatása az egyes élőlénycsoportokra.
A talaj képződésének módja, tulajdonságai, a növények, gombák,
mikrobák szerepe. A talaj védelmének fontossága a fenntartható
gazdálkodásban.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

közösség).
Az életközösségek vízszintes és
függőleges elrendeződésének okai.
Az anyag, energia és információ
szempontjainak alkalmazása az
életközösségekben zajló folyamatok
értelmezésében. Anyagi körfolyamatok és az energiaáramlás közötti
különbség felismerése. Példák az
életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén).
Táplálékpiramis (termelő-, fogyasztó-, lebontó szervezetek) szerkesztése.
Az élővilággal kapcsolat térbeli és
időbeli mintázatok leírása és magyarázata. Az élőlények egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata megfigyelések és kísérletek alapján.
Az élőlények életközösségekben
betöltött szerepének elemzése az
anyag- és energiaáramlásban szempontjából.
Az időjárás elemeinek kapcsolata az
élő rendszerekkel, az ezeket jellemző adatok összefüggéseinek elemzése, példáinak megismerése, vizsgálata.
A talaj termőképességét befolyásoló
tényezők elemzése.
A felépítés és működés, az élettelen
környezet, valamint az emberi tevékenység közti összefüggések vizsgálata, a veszélyeztetettség és a védelem lehetőségeinek áttekintése.
Testfelépítés, működés és a környezethez való alkalmazkodás elemzése
az élővilág nagy csoportjaiban.

belátása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában.
A fenntarthatóság értékének és érdekének
elfogadása, tudatos és
cselekvő részvétel az
emberi környezet állapotának megőrzésében,
javításában.

Életközösségek vizsgálata terepen, a
tapasztalatok rögzítése.
Populáció, társulás, biom, bioszféra; ökoszisztéma, élőhely,
ökológiai niche, táplálkozási hálózat, szimbiózis, parazitizmus,
predáció, kommenzalizmus, versengés; biológiai produkció,
biodiverzitás, eltartóképesség, biomassza.

Órakeret
12
Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés módszerei és célja. Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok)
Az állatok viselkedése
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Jelentősebb állatcsoportok lényegi jellemzői.
Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges alapfogalmak,
szemléletmódok kialakítása. Viselkedésformák példáinak típusokba sorolása, a
Nevelési- fejlesz- cél, forma és eredet kérdéseinek megválaszolása. A viselkedés és a környezet
kapcsolatának megfogalmazásán keresztül az állati viselkedés alkalmazkodási
tési célok
folyamatként való értelmezése. Az emberi viselkedésre vonatkozó tanulságok
és következtetések levonása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi az alapja és a funkciója az
Az állati viselkedésmódok motiváTestkultúra:
állatok viselkedésének?
cióinak, alkalmazkodási és
Mozgásformák.
Milyen formái, elemei lehetnek az optimalizációs jellegének felismeréállatok viselkedésének, mi lehet
se.
ezek szerepe az életmódban?
Megfigyelt jellemzők alapján típuMűvészetismeret–
Miben térnek el a magatartás
sok felismerése, besorolás. Az örök- kommunikáció:
öröklött, illetve tanult formái?
lött és tanult magatartásformák
A verbális és nonverbáHogyan használják fel az élettelen meg-különböztetése.
lis kommunikáció.
környezet elemeit az élőlények a
Az állati viselkedés megfigyelése, a
tájékozódásban?
tapasztalatok rögzítése, elemekre
Hogyan kommunikálnak az állabontás és összegzés.
Történelem:
tok?
Különböző tanulási módszerek
A csoportos agresszió
Milyen hasonlóságok és különbgyűjtése, összehasonlítása különbö- példái az emberiség
ségek figyelhetők meg az állati
ző szempontok alapján (pl. hatétörténelmében, a tömeviselkedés és az emberi magatarkonyság). A magatartás és az állatok gek manipulálásának
tás között?
környezethez való alkalmazkodása
eszközei.
közötti összefüggés felismerése
Az állati és az emberi tájékozódás Szaporodási stratégiák, az állati viés tanulás típusai.
selkedés és a környezet összefüggé- Mozgóképkultúra és
Memória és a tanulás (rövid és
seinek elemzése.
médiaismeret:
hosszú távú memória, felidézés).
Az állati és emberi kommunikáció
A reklámok hatása,
A magatartás (mozgási) elemekre, formáinak összevetése példákon
szupernormális ingerek.
egységekre bontása, mozgásminkeresztül, következtetések, megállatázat fogalma, példái.
pítások.
Az állati magatartás funkciójának
Informatika:
értelmezése, fontosabb területei és
Különböző formátumú
példái.
produktumok készítése,
Az állati kommunikáció célja (pl.
a megfelelő formátum
jelzés, figyelmeztetés, agresszió)
célszerű kiválasztása.
és formái (pl. akusztikus, kémiai
Önálló információszerés vizuális jelzések).
zés.
Feltétlen reflex fogalma, példái.
Öröklött mozgáskombináció jellemzői, feltételei (inger, kulcsinFöldrajz:
ger, belső motiváció). A tanult
Időjárási elemek, geomagatartásformák jelentősége az
szférák földrajza.
alkalmazkodásban,
optimalizációban. Társításos (feltételes reflex), operáns és belátásos tanulás. A megerősítés szerepe.
Agresszió, önzetlenség, személyes
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tér, államalkotás jellegzetességei.
A szocialitás megjelenése, a kultúra magatartást befolyásoló hatása.
Jelentős kutatók módszerei, tapasztalatai és magyarázatai.
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői.
A társas kapcsolatok típusai, szerepük a faj fennmaradásában.
Csoportnormák, önismeret, énkép
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.

Órakeret
14
Az időjárás és az éghajlat elemei, élettelen környezeti tényezők, tűrőképesség,
faj, a fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás). Az
Előzetes tudás
élőlények között lévő kölcsönhatások, hálózatok, társulások, ökoszisztémák.
Kölcsönhatások az élővilágban. Rendszerszemlélet.
Az ember természeti környezetének vizsgálata a tanult fizikai, kémiai és biológiai ismeretek alkalmazásával. Az ember által okozott környezeti hatások jelentőségének felmérésére való képesség fejlesztése, a környezetszennyezéssel
kapcsolatos érzékenyítés.
Nevelésifejlesztési célok A véleményformálás fejlesztése megfigyelések és vizsgálatok alapján. A környezetben történő események, helyzetek bemutatása, azok reális értékelése és
indoklása. A tanulók természettudományos és környezettudatos gondolkodásának fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen lehetőségei voltak az em- Az ember természeti folyamatokban Földrajz:
bernek beavatkozni a természeti
játszott szerepének kritikus vizsgáGeoszférák (kőzetek,
folyamatokba a történelem külön- lata.
víz levegő, talaj) földböző korszakaiban és manapság?
Az energiaátalakító folyamatok kör- rajza.
Hogyan, milyen technológiai fonyezeti hatásainak elemzése, alterlyamatok révén avatkozott be az
natív energiaátalakítási módok értéember a környezetének átalakítákelése.
Történelem:
sába?
Az egyes energiahordozók előnyei- Az ipari forradalom és a
Milyen módszerekkel lehet vizsnek és hátrányainak mérlegelése,
tudományos-technikai
gálni környezetünk anyagait, ilegyszerűbb számítások végzése.
forradalom.
letve a környezetszennyezéshez
Az energiatakarékosság fontosságákapcsolódó anyagokat?
nak felismerése.
Milyen formái lehetnek a környe- A környezeti kár, az ipari katasztró- Környezeti nevelés és
zetszennyezésnek a káros anyagfák okainak elemzése.
életvitel:
kibocsátáson túl?
A megújuló energiahordozók, a he- A környezet elemeinek
Milyen lehetőségeink vannak arra, lyi termékek fontosságának felisme- vizsgálatát, jellemzőihogy megelőzzük az ipari kataszt- rése.
nek megismerését célzó
rófákat? Milyen lehetőségei vanTermészeti értékek és a környezeti
egyéni érdeklődés fejnak a döntéshozóknak, a civil
károk felismerése, a cselekvési lehe- lesztése, tapasztalatokszervezeteknek és az egyéneknek? tőségek felmérése, indoklása.
kal való összekapcsoláEmber a természetben
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Mi a szerepe a kármentésnek, miben segíthet?
Miért és hogyan befolyásolják az
emberi környezet minőségét a
megújuló energiaforrások használata?
Ember és természet kölcsönhatásai. Környezeti hatások, a környezetszennyezés formái. Környezetszennyező anyagok. Környezetszennyezéshez kötődő anyagvizsgálatok. Energiaátalakítások formái. Ipari katasztrófák csoportosítása. A magyar alumíniumiparhoz
kötődő környezetkárosítás és ipari
katasztrófa. Lokális környezeti
problémák.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

A levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásainak, a szennyező anyagok típusainak felismerése, a kármentés és a megelőzés ismereteinek
problémaalapú kutatása.
A mezőgazdasági és ipari termelés
során jelentkező környezeti problémák megoldását célzó egyéni és
közösségi cselekvés lehetőségeinek
megértése és felvállalása.

sa.
A személyes felelősség
belátása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában.
A fenntarthatóság értékének és érdekének
elfogadása, tudatos és
cselekvő részvétel az
emberi környezet állapotának megőrzésében,
javításában.

Helyi környezeti problémák felismerése, információk gyűjtése, egyéni vélemények megfogalmazása és
az adott problémának megfelelő
szintek kiválasztása az elemzésben.
Cselekvési terv kidolgozása, érvelés
a javaslatok mellett.
Környezeti kár, ipari katasztrófa, környezetvédelem, természetvédelem, környezetszennyezés, természeti környezet,
energiaátalakítás, környezeti probléma, szennyező anyag, kármentés, energiatakarékosság, megújuló energiahordozók.

Órakeret
18
A projektorientált tevékenységek és a projekttevékenységek elméleti
és gyakorlati ismerete, használata. Élő és élettelen környezeti tényezők, élőléElőzetes tudás
nyek rendszertani kategóriái.
Az ember és a környezete kapcsolatrendszerének megismerése tapasztalatszerzés útján. Az adott életközösség holisztikus megfigyelése. A környezet jelenséNevelésigeinek, folyamatainak megismerése, értelmezése, a problémáinak feltárása.
fejlesztési célok
Vidám együttlét, jó hangulat biztosítása. Ökológiai ismeretek bővítése, elmélyítése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek a terület földrajzi sajátos- Az időbeli változások ciklikus és
Földrajz:
ságai?
lineáris folyamatainak megfigyeléHazánk tájainak földMelyek a hasonlóságok és a küse, okainak feltárása. Csoportos
rajza; időjárási és
lönbözőségek?
együttműködés képessége.
éghajalati elemek; talajHogyan befolyásolják az élettelen A kutatás alapú tanulás módszereiföldrajz.
környezeti tényezők az adott élet- nek gyakorlatban történő alkalmazáközösséget?
sa.
Mi a mikroklíma szerepe?
A természetben való viselkedés sza- Gazdasági ismeretek:
Mely növénytársulások alkotják
bályainak pontos ismerete. A helyes A gazdasági élet terüleaz életközösséget?
természetjáró attitűd elsajátítása.
tei, externáliák, zöld
Mely indikátorfajok találhatók
A megfigyelések, mérések során
könyvelés.
meg az adott területen, mi az elő- nyert adatok rendezése, a vizsgálati
fordulásuk oka?
eredmények pontos megfogalmazáHogyan befolyásolták, befolyásol- sa. A megfigyelt jelenségek és a
Művészetismeret–
ják a „tájidegen“, behurcolt,
mért értékek közti eltérések felisme- kommunikáció:
Erdei Iskola
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invazív fajok az eredeti életközösséget?
Mely állatfajok találhatók meg az
egyes társulásokban? Hogyan
alkalmazkodtak az állatok a környezeti viszonyokhoz?
Mely ízeltlábúak találhatók a területen? Hogyan befolyásolják a
környezeti tényezők az egyes rovarok életritmusát?
Melyek a rovargyűjtési módszerek? Mely szabályokat kell betartani?
Mely gerinctelen fajokat találhatunk a patakokban? Mire kell figyelni az élőlények vizsgálatánál?
Hogyan határozták meg a természeti adottságok az ember alkotta
környezet kialakulását?
Hogyan fejlődött a település?
Mely természeti erőforrásokat
használta illetve hasznosítja a település?
Mi jellemző a gazdasági életre, a
szolgáltatások színvonalára, a
közéletre, az építészetre a népesség összetételére? Hogyan befolyásolja az erdőgazdálkodás, állattenyésztés és földművelés a biológiai sokféleséget?
Mi jellemező az éjszakai erdőre?
A terület mely adottságai kiemelkedő jelentőségűek az idegenforgalom és az egészségmegőrzés
szempontjából?

rése.
Információgyűjtés felAz együttműködés képessége.
dolgozás, előadás.
Szerepjáték csoportokban: a hét
folyamán elsajátított ismeretek feldolgozása. Témák például: egy-egy
természetes élőhely bemutatása, a
település életének a bemutatása.
Korábbi tanulmányaik során elsajátított ismeretek az ízeltlábúakról. Az
állatok begyűjtésének szabályainak
ismerete.
Térképkészítés ismerete.
Interjúkészítés szabályainak ismerete.
Tapasztalati tudás a lakóhely környezeti tényezőiről, természeti
adottságairól.
A rendszer és környezet közti kapcsolat ismerete. Önálló vizsgálódások, megfigyelések rögzítésének
ismerete.
Az egyes fajok ismerete. Az indikátor fogalmának ismerete.
Ökológiai alapismeretek elsajátítása.
A lakókörnyezet közelében lévő
életközösségek állapotának megfigyelése, a védelemre való felhívás
és cselekvés megalapozása.

A vizsgált terület és a lakóhely
természeti adottságainak összehasonlítása. A település telepítő tényezőinek megismerése.
Az időjárás elemeinek vizsgálata,
mérések a természetben. A környezeti tényezők változásainak,
hatásainak megismerése.
A rovarok testfelépítésének vizsgálata. Rovargyűjtés- és meghatározás főbb szabályai, gyakorlati
alkalmazása.
Alacsonyabbrendű vízi szervezetek vizsgálata (planária, bolharák,
tegzeslárva).
Talajvizsgálat, mérések. Az egyes
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társulások felépítésének, összetételének, kialakulási feltételeinek
részletes vizsgálata (erdő, rét, patakpart, sziklagyep, erdőszél).

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Területen élő fajok ismerete, élő és élettelen tényezők főbb
jellemzői, település ízeltlábúak, rovarok, felhőtípusok, légnyomás, vízvizsgálat, felszín alatti vizek, vízminőség, nitrátfoszfáttartalom, kémhatás, egyed feletti szerveződési szintek,
biodiverzitás, ökológia.

Az anyagok elektromos állapotának megfigyelése, sztatikus elektromos jelenségek értelmezése. A mágnesség és az elektromosság megkülönböztetése, a
közöttük lévő valós fizikai összefüggések felismerése. Az elektromos árammal,
áramkörökkel kapcsolatos kísérletek, mérések elvégzése, magyarázása. Az
elektromos áram energetikai és információs célú használatának megkülönböztetése, jelentőségének felismerése. Az elektromosság mindennapi környezetben
való használatával kapcsolatos biztonsági szabályok elsajátítása. A szerves vegyületek felépítésének, biológiai szerepének és technológiai alkalmazhatóságának megismerése. Kémiai kísérletek önálló tervezése, kivitelezése, kutatásalapú
tanulás. Az anyag élő állapotával kapcsolatos ismeretek, felismerések. Az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatások vizsgálata terepen, ökoszisztéma
elemzése, modellezése. Természet- és környezetvédelmi témájú gyakorlati
munka készségei. Az emberi tevékenység környezeti hatásának reális megítélése, kritikai szemlélete. A fenntarthatóság fogalmának mélyülő értelmezése, a
mindennapi életre, saját életmódra való vonatkoztatása.
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2.5.2.1.5 11. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
12
Sebesség, erő, gyorsulás, mozgási energia. A lényegkiemelés és az összefüggések felismerése legalább közepes szinten működik. Az önálló munkában és a
Előzetes tudás
szimbólumrendszer használatában gyakorlottak.
Az ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése. A probNevelési- fejlesz- lémamegoldásra irányuló, hatékony információkeresés. A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása. Az absztrakt gondolkodás fejlesztése.
tési célok
A hang és a fény tulajdonságainak értelmezése modellek használatával.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan jön létre hullám? Mi a
A rezgések általános voltának, létre- Matematika:
rezgés és a hullám kapcsolata?
jöttének megértése, a csillapodás
A függvény megadása,
Hogyan szólal meg az akusztikus jelenségének felismerése konkrét
elemi tulajdonságai.
hangszer? Miért lehet a lézerrel
példákon.
Szögfüggvények kitermegmérni egy autó sebességét?
A rezgések gerjesztésének felismejesztése, trigonometriMiben hasonló és miben más a
rése néhány gyakorlati példán.
kus alapfüggvények
hang és a fény?
A hullámok mint térben terjedő rez- (sin, cos, tg).
gések értelmezése gyakorlati példáA hangsebesség mérése, a hangkon.
sebesség függése a közegtől.
A hangmagasság és frekvencia ösz- Földrajz:
Doppler-hatás. Az emberi hangér- szekapcsolása kísérleti tapasztalat
Földrengés.
zékelés fizikai alapjai.
alapján.
A hangok keltésének eljárásai,
Az elektromágneses spektrum egyes
hangszerek. Húros hangszerek, a
elemeinek azonosítása a természetÉnek:
húrok rezgései. Sípok fajtái.
ben, eszközeink működésében.
Hangszerek.
A zajszennyezés. Ultrahang a
A hullám jellemzőinek (frekvencia,
természetben és gyógyászatban.
hullámhossz, terjedési sebesség)
Az elektromágneses spektrum
kapcsolatára vonatkozó egyszerű
Rajz:
egyes tartományainak használata a számítások. Vizet tartalmazó kémSzínkeverés.
gyakorlatban: a részecske-hullám csövek hangmagasságának vizsgálakettős természete.
ta.
A hang fizikai jellemzői. A hang A fotonelmélet értelmezése, a frekterjedésének mechanizmusa.
vencia (hullámhossz) és a foton
Hangintenzitás, a decibel fogalma. energiája kapcsolatának átlátása.
Felharmonikusok.
A színek értelmezése, a színkeverés
Az elektromágneses hullám foszabályainak megértése, megvalósugalma, tartományai: rádióhullám- lásának felismerése a gyakorlatban,
ok, mikrohullámok, infravörös
egyszerű kísérletek elvégzése.
hullámok, a látható fény, az ultra- Egyszerű kísérletek elvégzése a
ibolya hullámok, röntgensugárzás, háztartásban és környezetünkben
gammasugárzás.
előforduló elektromágneses hulláA fény sebessége légüres térben.
mok és az anyag kölcsönhatására.
A fény sebessége különböző
Példák gyűjtése és elemzése az
anyagokban. A sugárzás energiáelektromágneses sugárzás és az élő
ja, kölcsönhatása az anyaggal:
szervezet kölcsönhatásairól.
elnyelődés, visszaverődés.
Planck hipotézise, fotonok.
Max Planck munkássága.
Rezgések és hullámok
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Harmonikus rezgőmozgás, csillapított rezgés, periódusidő,
frekvencia, amplitúdó, rezonancia, kényszerrezgés, hullám,
anyagi hullám, elektromágneses hullám, terjedési sebesség,
hullámhossz, transzverzális hullám, longitudinális hullám, állóhullám, Doppler-hatás.

Órakeret
9
Anyagi hullám, elektromágneses hullám, frekvencia, terjedési sebesség, elektromos áram, elektron, mágneses tér, Doppler-hatás, lencse, tükör, fénysebesElőzetes tudás
ség.
Az elektronikus információ továbbítás alapjainak megismerése. A technológiák
előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak felismerése. TermészettuNevelési- fejleszdományi témájú ismeretterjesztő források önálló keresése, követése, értelmezétési célok
se, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, mások eredményeinek értelmezése. Lokális és globális szintű gondolkodásmód összekapcsolása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen információkat, hogyan
Az elektromágneses hullámok és a
Matematika:
lehet elektronikus információvá
hang információátvitelben játszott
A logaritmus értelmezéalakítani? Milyen hatása van az
szerepének megismerése.
se. A definíciók és a
egyénre és a társadalomra az
Információs- és kommunikációs
logaritmus azonosságaelektronikus információknak?
rendszerek felépítésének megismeinak közvetlen alkalmaHogyan lehet az elektromos árarése, jelentőségük értékelése. A rázásával megoldható
mot információtovábbításra hasz- diótávcső és az elektronmikroszkóp logaritmusos egyenlenálni? Mi az alapja a vezeték nél- felfedezése, tudománytörténeti sze- tek.
küli információtovábbításnak?
repének megismerése.
Milyen telekommunikációs hálóAz elektromágneses hullámok szezatok vannak? Hogyan alakítható repének felismerése az információInformatika:
a hang elektronikus információvá? (hang, kép) átvitelben.
Adatátvitel, internet.
Hogyan alakítható vissza? HoA mobiltelefon legfontosabb tartogyan működik a radar? Hol és
zékainak (SIM kártya, akkumulátor
hogyan használják? Hogyan lehet stb.) kezelése, funkciójuk megértéFöldrajz:
a fényt, képet elektronikus inforse.
Légkör.
mációvá alakítani? Milyen váltoA kábelen történő adatátvitel elvézásokat okozott a társadalomban a nek megértése.
digitális technika elterjedése? Mit Az endoszkópos operáció és néhány Művészetismeret–
nevezünk elektroszmognak?
diagnosztikai eljárás elvének, gyakommunikáció:
korlatának, szervezetre gyakorolt
Jelrendszerek.
Az anyagi és elektromágneses
hatásának megismerése.
hullámok tulajdonságai. A mikro- A digitális technika leglényegesebb
fon és a hangszóró működési elve. elveinek, a legelterjedtebb alkalmaA mikrohullám tulajdonságai. A
zások fizikai alapjainak áttekintése
megismert működési elv alkalma- konkrét gyakorlati példák alapján.
zási lehetőségei. Az analóg fényInformációs technológia fejlődése
képezés elve. A digitális képátvi- időszalagon, információ átalakítási
telt alkalmazó eszközök osztályo- lehetőségek gyűjtése, információt
zása. A legelterjedtebb adattároátalakító eszköz működési elvének
lók legfontosabb sajátságai, a leg- bemutatása.
újabb kommunikációs lehetőségek A rezgőkör működési elvének taInformációs technológiák
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és technikák. A digitális képrögzítés elvi lényege, ill. a CCD felépítése.
A fényképezőgép jellemző paraméterei: felbontás, optikai- és
digitális zoom.
A képernyők fejlődése és a képátvitel kapcsolata.
Doppler hatás a közlekedésben és
a csillagászatban.
Elektroszmog, mint környezeti
ártalom.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

nulmányozása, a drótnélküli távíró
történetének bemutatása.
Telekommunikációs hálózatok öszszegyűjtése, bemutatása, egy telekommunikációs hálózat elemzése.
A hanghullám tulajdonságai, az
elektromágneses hullámok egyes
tartományainak tulajdonságai.
Doppler hatás vizsgálata, radarok a
mindennapokban.
A képátvitel fejlődése, a képi információ megjelenítésének tanulmányozása, digitális technika a tévézésben: interjúkészítés, cikkírás.
Az elektroszmog újabb környezeti
ártalom? – Vita az összegyűjtött
források feldolgozása után.
Analóg jel, digitális jel, radar, elektroszmog, rezgőkör, integrált áramkör, drótnélküli távíró, hullámhossz, rövidhullám,
ionoszféra, ultrarövid hullám, műsorszórás, digitális átvitel,
mikrohullám, antenna, adó, vevő.

Órakeret
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Atom, atommag, elektron, proton, neutron, izotóp, radioaktivitás, az anyagElőzetes tudás
szerkezet részecske modellje.
A stabilitás fogalmának alkalmazása a magfizikában, az atomerőművek működésének, a szabályozás biztonsági tényezőinek megértése. A társadalmi és
Nevelésiegyéni felelősség tudatosítása, a technológiai alkalmazások előnye és kockázafejlesztési célok
ta. A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a sugárzás
környezeti hatásaiban.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen radioaktív sugárzással
A stabilitás fogalmának alkalmazása Matematika:
kapcsolatos jelenségek vannak
a magfizikában, az atomerőművek
A definíciók és a hatvákörülöttünk? Hogyan magyarázműködésének, a szabályozás bizton- nyozás azonosságainak
ható az egyes anyagok által kibo- sági tényezőinek megértése.
közvetlen alkalmazásácsátott természetes radioaktív su- A tömeg-energia egyenértékűség
val megoldható expogárzás?
értelmezése. Az atommagnenciális egyenletek. A
Milyen felhasználási lehetőségei
átalakulásoknál felszabaduló enerlogaritmusfüggvény
vannak a radioaktív izotópoknak? gia nagyságának kiszámítása.
mint az exponenciális
Hogyan mérhető a radioaktív suNéhány anyagvizsgálati módszer
függvény inverze.
gárzás? Mekkora dózisnak, mimegismerése, a módszer fizikai hát- Függvénynek és inverlyen veszélyei vannak?
tere (radiokarbon módszer,
zének a grafikonja a
Mekkora energia befektetéssel
tömegspektroszkópia).
koordináta-rendszerben.
lehet átalakítani egy atommagot?
A radioaktív nyomjelzés jelentőségének megismerése.
Radioaktív izotópok a szervezetA radioaktív hulladékok elhelyezési Földrajz:
ben. A radioaktivitás fajtái, a terproblémáinak felismerése, az éssze- A Föld hője, kormeghamészetes radioaktivitás, a mester- rű kockázatvállalás felmérése.
tározás.
Az atommag
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séges radioaktivitás. A radioaktív
bomlások elemzése. Az atomenergia felhasználási lehetőségei,
technológiák. A társadalom és a
technológiai fejlesztések kapcsolata. A maghasadás szerepe az
atombombánál és az atomreaktornál. A kis méretek világában rejlő
hatalmas energiák.
Sugárzás értékek a hétköznapokból és a mesterséges radioaktivitásból. A Föld belső hője, radioaktív izotóppal működő energiaellátó rendszerek.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Az atom-, neutron-, hidrogénbomba
pusztító erejének, hosszú távú hatásainak felismerése.
A sugárzás mérhetősége, mértéke.
Adatelemzés, grafikonértelmezés,
összehasonlítás.
Az atommaghasadás, a radioaktív
bomlások során felszabadult és befektetett energia mértéke, hatásai.
Kutatómunka: például a radioaktív
jód vizsgálati jelentősége (vese,
pajzsmirigy), vagy egy atomerőműbaleset elemzése.

Történelem:
A radiokarbon
Kormeghatározás.

Radioaktivitás, alfa-, béta-, gamma-bomlás, felezési idő, maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba, szabályozott
láncreakció, magfúzió, magerő, kötési energia.

Órakeret
6
A Naprendszer szerkezetének ismerete. Űrkutatási programok ismerete.
Elemi részecskék ismerete. Doppler-hatás. A fény terjedése, a fény természete.
Előzetes tudás
Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása.
A világmindenség mint rendszer fejlődésének, a fejlődés, következményeinek,
időbeli történésének megértése. Az űrkutatás jelentőségének megismerése,
Nevelési- fejleszmegértetése. Az űrkutatás tudománytörténeti vonatkozásainak megismerése. A
tési célok
felépítés és energiatermelés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint
természeti rendszerekben.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Miből épül fel az Univerzum?
Az Univerzum tágulásának összeMűvészetismeret–
Milyen elméletek vannak a világ- kapcsolása a kezdet fogalmával. Az kommunikáció:
egyetem keletkezésére?
időfogalom.
Irodalmi, mitológiai,
Milyen bizonyítékokra támaszMitológiai példák a világegyetem és történelmi vonatkozákodnak ezek az elméletek?
a Föld keletkezésére, beszélgetés
sok.
Milyen eszközökkel kutatják az
arról, hogy miért
Madách: Az ember traUniverzumot? Miért vizsgálják a
foglalkoztatja ennyire az embert az
gédiája.
legapróbb részecskéket a VilágUniverzum keletkezése. A csillagok
egyetem folyamatainak, keletketípusai, osztályozása. Érvelés és
zésének megértéséhez?
vita az Univerzumról kialakított
Földrajz:
Hogyan változott az anyagról és
képzetekkel kapcsolatban.
A Naprendszer égitestei
energiáról alkotott képünk a kuta- A tér tágulásának és a térbeli dolgok Az égitestek mozgásai.
tás során?
távolodásának megkülönböztetése.
Földtörténet.
Mely égitesteket nevezünk csilA tér és az idő szétválaszthatatlanlagnak?
ságának megértése.
Melyek a csillagkeletkezés legA relativitáselmélet alapjai, Einstein Matematika:
fontosabb folyamatai?
munkássága.
Valószínűség-számítás.
Az űrkutatás legfontosabb állomásaAz Univerzum fejlődése, az ősira vonatkozó adatok gyűjtése, rendrobbanás-elmélete. Az Univerzum szerezése.
Helyünk a Világegyetemben
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keletkezésének, jövőjének néhány
modellje.
Az ember helyének és szerepének
értelmezése a világegyetemben
Az Univerzum tágulására utaló
tapasztalatok, a galaxis-halmazok
távolodása. A Hubble űrtávcső
jelentősége.
A téridő néhány sajátsága.
Albert Einstein munkássága, világképe.
Az űrkutatás állomásai: az első
ember az űrben, a Hold megismerése, magyarok az világűrben.
A modern űrkutatás irányai, a
jövő tervei.
Emberi objektumok az űrben:
hordozórakéták, szállító eszközök
a Nemzetközi Űrállomás.
Az emberi élet lehetősége az űrben.
A világűr megfigyelésének, kutatásának lehetőségei: távcsövek,
parabolaantennák, űrtávcső.
A Föld szolgálata az űrből.
A fizikai tudományok hatásai az
űrkutatásban, a legfontosabb
technikai alkalmazások.
A csillagok definíciója, jellemzői,
gyakoriságuk, méretük, szerepük
az elemek kialakulásában. A csillagtevékenység formái, ezek észlelése.
A Hertzsprung–Russell diagram
ismerete. A csillagok lehetséges
fejlődési folyamatainak, fejlődésük sajátságainak ismerete.
A Nap várható jövője.
A magfizika, a csillagok energiatermelése.
Néhány különleges égi objektum
(pl. kettős csillag, fekete lyuk,
szupernóva stb.).
A galaxisok alakja, szerkezete,
galaxisunk, a Tejútrendszer.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egy-

A magyar űrkutatás eredményeinek:
a magyarok által végzett kutatási
eredmények és az űrbe juttatott eszközöknek a megismerése.
Az űrbe jutás alapvető technikai
eszközeinek (rakéta, űrrepülő) megértése.
A világűr megismerésének mint
hajtóerőnek szerepe az emberiség
történetében, és az emberi felelősség
átlátása, megértése.
Az űrkutatás jelenkori programjának, fő irányainak áttekintése.
A csillagok méretviszonyainak
(nagyságrendeknek) áttekintése.
A csillagok energiatermelésének
megértése.
A csillagokra vonatkozó általános
ismeretek alkalmazása a Napra.
A földi anyag és a csillagkeletkezési
folyamat közötti kapcsolat megismerése.
Önálló projektmunkák, képek, információk gyűjtése, egyszerű megfigyelések végzése (pl. a Tejútrendszer megfigyelése).

Ősrobbanás, a tér tágulása, téridő, csillag, galaxis, Tejútrendszer, Hertzsprung–Russell diagram, Nap, sárga törpe, energia,
fekete lyuk, űrkutatás.

Naprendszer
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ség

12
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapotElőzetes tudás
változások, üvegházhatás, súrlódás.
A Naprendszer mint egységes rendszer megismerése, állapotának és keletkezéNevelési- fejlesz- sének összekapcsolása. A Naprendszer térbeli szerkezetének, az égitestmozgások sajátosságainak, valamint mindezek földi következményeinek megtési célok
ismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen Naprendszer keletkezési
Legújabb kutatási eredmények meg- Történelem:
elméletek vannak? Milyen össze- ismerése.
A napfogyatkozások
függés van a Naprendszer kialaA Föld, a Naprendszer és a Kozszerepe az emberi kulkulása és alapvető tulajdonságai
mosz fejlődéséről alkotott csillagátúrában, a Hold „képéközött?
szati elképzelések áttekintése.
nek” értelmezése a
Kik voltak azok a tudósok, akik
A Föld mozgásaihoz kötött időszámúltban.
vizsgálták a Naprendszer
mítás logikájának megértése.
égitestjeinek mozgását?
Egyszerű kísérletek elvégzése a
Milyen erők tartják a műholdakat perdületmegmaradásra.
Földrajz:
a pályán? Hogyan lehet használni A Földön uralkodó fizikai viszoA tananyag csillagászati
a műholdakat a katasztrófák meg- nyoknak és a Föld Naprendszeren
fejezetei, a Föld forgása
előzésben, elkerülésében?
belüli helyzetének összekapcsolása. és keringése, a Föld
Melyek a kőzetbolygók sajátossá- A bolygók fizikai viszonyainak és
forgásának következgai? Mi jellemző a külső, gázfelszínük állapotának összekapcsoményei (nyugati szelek
bolygók összetételére?
lása.
öve), a Föld belső szerHogyan csoportosíthatjuk a mete- A légkör hiányának és a légkör jekezete, földtörténeti
oritokat összetételük alapján?
lenlétének, valamint a bolygófelszín katasztrófák.
Melyek az üstökösök részei? Mi
jellegzetességeinek kapcsolatára
jellemző a pályájuk alakjára? Mi- vonatkozó felismerések.
ért fontos az üstökösök anyagának Az égitest sajátságainak, felszíni
tanulmányozása?
viszonyainak összehasonlítása, az
Mi jellemző a Nap szerkezetére?
eltérések okainak és azok követMelyek a legfontosabb fizikai
kezményeinek értelmezése.
tulajdonságai?
A bolygók sajátosságainak, a bolyHonnan származik Napunk energókutatás legfontosabb eredményeigiája? Mi a napszél?
nek ismerete, az információk megMilyen zavarokat okoz a minden- osztása előadások formájában.
napi életben a fokozott naptevéA Naprendszer óriásbolygóinak
kenység?
felismerése képekről, jellegzetesséMennyiben segítették a holdkőze- geik alapján.
tek vizsgálatai a Hold megismeré- Meteoritbecsapódások környezeti
sét?
hatásai.
Híres üstökösök megismerése, törA Naprendszer keletkezése, a
ténelmi legendák keresése az üstöperdület-megmaradás érvényesü- kösökkel kapcsolatban. Az üstökölése. A bolygók pályája, keringésök jellemzőinek ismerete
sük és forgásuk sajátságai.
A Nap energiatermelésének, a jelenA Föld forgása, keringése, befoség magfizikai hátterének megértélyása a Föld alakjára.
se.
A Merkúr, a Vénusz és a Mars
Nap belső szerkezetének, felépítéjellegzetességei.
sének bemutatása.
A kisbolygók övének elhelyezke- A naptevékenység földi hatásai pél-
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dése, egyes objektumai.
Az óriásbolygók anyagi összetétele. Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz jellegzetességei. Gyűrűk és holdak az óriásbolygók körül.
A Vörös-folt a Jupiteren.
Meteorok, meteoritok.
Üstökösök és szerkezetük.
A Föld és a Hold kora.
A Hold jellemző adatai (távolság,
keringési idő, forgási periódus,
hőmérséklet), a légkör hiánya, a
holdfelszín, a Hold formakincse.
A Hold fázisai, holdfogyatkozás.
Galilei, Kopernikusz és Kepler
munkássága.
A Földet fenyegető kozmikus
katasztrófa esélye, az esetleges
fenyegetettség felismerése, elhárítása.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

dák alapján.
A holdfázisok és a Hold égbolton
való helyzetének megfigyelése, az
összefüggés megismerése.
Annak megértése, hogy a Hold miért mutatja mindig ugyanazt az oldalát a Föld felé.
Holdfogyatkozás megfigyelése, a
holdfázis és holdfogyatkozás okainak megértése.
Az űrben játszódó fantasztikus filmek kritikai elemzése a fizikai tartalom szempontjából.

Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, meteor,
meteorit, gázbolygók, kőzetbolygók, napszél.

Órakeret
12
A földfelszín, a vízburok és a levegőburok szerkezete és felépítése. A kontinensvándorlás alapjai. Felszíni vizek. Időjárási jelenségek, szelek, csapadékfajElőzetes tudás
ták. A víz körforgása. A rendszerszemlélet alapjai.
Rendszerszemlélet kialakulása az anyag- és energiaáramlás, illetve a négy szféra közti kapcsolat elemzésének segítségével. Az emberi tevékenység és a földi
szférák kapcsolata fontosságának belátása. A globális természeti rendszerek és
Nevelésifejlesztési célok a mindennapi tevékenység közti összefüggések felfedezése, a témával kapcsolatos érzékenység kialakítása. Az egyéni és közösségi cselekvés fontosságának
belátása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen módon szerveződik
A biogeokémiai rendszerekben elő- Földrajz:
gömbhéjakba a Föld belseje?
forduló, alapvető anyagátalakulások A Föld szerkezete és a
Milyen kapcsolat van a levegő-, a értelmezése.
lemeztektonikai elmévíz-, a kőzetburok, a bioszféra és
A lemeztektonika elméletét alátálet. A vízburok szerkea talaj között, milyen az egymásra masztó tények és az azt megalapozó zete, felszíni és felszín
gyakorolt hatásuk?
főbb fizikai folyamatok megértése.
alatti vizek. A levegőMilyen szerepük volt a külső és a A Föld fizikai- geológiai jellemzői
burok szerkezete és
belső erőknek az egyes szférák
és az életformák fennmaradása köösszetétele.
alakulásában?
zötti összefüggések felismerése.
Az embernek a geoszférák folyaA földi életkörülmények egyedisége
mataiba való beavatkozása homellett szóló érvek ismerete.
Történelem:
gyan idézhet elő bizonyos körEvolúciós, környezet- és természet- Az ember és környezet
nyezeti katasztrófákat?
védelmi szempontok összekapcsolá- kapcsolata a múltban,
Bolygónk a Föld
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Melyek az emberi tevékenységek
során a légkörbe juttatott anyagok? Melyek a főbb hatásaik?
Melyek az üvegházhatás fokozódásának a következményei? Milyen lehetőségek vannak a következmények csökkentésére?
A geoszférák szerveződése. A
geoszférák kapcsolódásai egymással. A biogeokémiai ciklusok.
A geoszférák, mint élőhelyek. A
geoszférák és a bioszféra kapcsolata.
Az emberi tevékenység fő területei és ezek hatása a geoszférákra.
Az üvegházhatás és a globális
klímaváltozás.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

sa.
A globális felmelegedés objektív
tényeinek és a lehetséges okokkal
kapcsolatos feltevéseknek az elkülönítése.

az ipari forradalom hatására és a jelenkorban.
Globalizációs folyamatok a 20. században.

Gömbhéj, geoszféra, levegőburok, vízburok, kőzetburok, körforgás, kőzetek körforgása, biogeokémiai körfolyamatok,
üvegházhatás, globális felmelegedés.

Órakeret
12
A sejt fénymikroszkópos felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi
sejt megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.
Fizikai alapok: diffúzió, ozmózis jelensége; hő, hőmérséklet; elektromágneses
sugárzás spektruma, energiája; geometriai optika, a lencsék képalkotása; enerElőzetes tudás
gia fogalma, mértékegysége, formái és átalakíthatósága; potenciál, feszültség.
Kémiai alapok: fontosabb fémes és nem fémes elemek; ionok; szerves vegyületek sajátosságai, csoportjai; kémhatás, pH; oldódás, oldatok koncentrációja,
kémiai kötés, katalízis, katalizátor.
Az eukarióta sejt szerkezetének és működésének részletes vizsgálata, a korábban szerzett ismeretek bővítése az elektronmikroszkóppal látható szerkezetek
körében. Rendszer és környezet összefüggések alkalmazása a sejt felépítésének
Nevelési- fejlesz- és működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggések
megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés összekapcsolása. Anyag, energia és
tési célok
információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. Állandóság és változás értelmezése a sejtben zajló folyamatok vonatkozásában. Az élő állapot fogalmának mélyebb értelmezése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen sajátos fizikai-, kémiai
Az élő állapot fizikai- kémiai feltét- Matematika:
jellemzői vannak a sejteknek?
eleinek, határainak elemzése.
Hossz-, terület-, felszínMilyen hatások gátolhatják, veKémiai fölépítés és biológiai funk, térfogatszámítás; mérszélyeztethetik a sejtek anyagcse- ció összefüggéseinek elemzése pél- tékegységek, átváltások;
réjét?
dákon. A sejten belüli kémiai fonagyságrendek; halmaMit jelent a szabályozott állandó
lyamatok szabályozottságának belá- zok használata, osztáállapot a sejt esetében, milyen
tása.
lyokba sorolás, rendezavarok állhatnak be, és hogyan
A sejt felépítésének vizsgálata,
zés.
Sejtek és szövetek
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képes ezeket javítani a sejt, illetve
a szervezet?
Hogyan képesek a szervezet sejtjei összehangolni a működésüket?
Hogyan differenciálódnak a sejtek, milyen szövettípusok jönnek
létre?
Mi az őssejt, miért várhat rájuk
jelentős szerep a gyógyászatban?
Mi jellemzi a rákos sejteket? Milyen kockázatok, hatások vezetnek ehhez a megbetegedéshez?
A víz biológiai szempontból fontos jellemzői. A sejtek víztartalma. A sejtek kémiai összetétele, a
szabályozott állandó állapot jelentősége. A környezeti koncentráció
hatása. A sejthártya áteresztőképessége, transzportfolyamatok.
A sejt és a fizikai környezet közti
összefüggések, az alkalmazkodás
lehetőségei.
A sugárzások és az életlehetőségek közötti összefüggések
(fototrófia, UV-védelem).
A sejtmembrán jelforgalmi funkciója. A kémiai kommunikáció,
anyagfelvétel és leadás módjai.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Nevelési- fejlesztési célok

fénymikroszkópos megfigyelése,
alapvető életfolyamatainak megértése.
Informatika:
A szabályozott sejtműködés néhány Az információ fogalma,
funkciójának értelmezése a soksejtű egysége.
szervezeten belül. A sejtek közötti
anyag- és információforgalom jelentőségének belátása, példákon keresztül.
Fizikai-kémiai folyamatok biológiai
szerepének, az élő állapot fizikai
feltételeinek, határainak elemzése.
Kémiai fölépítés, fizikai struktúra és
biológiai funkció összekapcsolása a
sejtszintű folyamatok elemzése során.
A sejten belüli kémiai folyamatok
szabályozottságának belátása, általánosítása az élő állapotra.
A sejtek és a környezetük közötti
információáramlás formáinak és
jelentőségének értelmezése.
A javító fehérjék (DNS és fehérje
javítás) jelentősége, a programozott
sejthalál folyamata.
Az emberi szövetek típusai, jellemzőik és előfordulásuk.
Mikroszkópi megfigyelések, felismerés, összehasonlítás, a felépítés
és a működés összefüggésbe hozása
konkrét példákon.
Biogén elem, diffúzió, ozmózis, ionizáló sugárzás, oxigénvédelem, szabad gyök, ATP, aktív transzport, enzim, receptor,
jelmolekula, jeltovábbítási útvonal; hám-, kötő- és támasztó,
izom-, idegszövet.

Órakeret
8
A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi csontváz
fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.
Fizikai alapok: sűrűség, szilárdság, rugalmasság; erő, munka, energia; egyszerű
gépek.
Kémiai alapok: kalcium és vegyületei, fehérjék. A víz; kolloid állapot.
A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az emberi
mozgás szervrendszerében. Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az
izomösszehúzódás, az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében.
A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos életmódra
való törekvés alakítása. A testképen alapuló önelfogadás erősítése, a testmódoTestalkat, testkép, mozgás
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sítás különféle módjaival összefüggő értéktudat, érvelési és döntési képesség
fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen külsődleges, formai jelle- A szimmetria viszonyok felismeréMűvészetismeret–
gek figyelhetők meg az emberi
se, a fő testtájak megkülönböztetése. kommunikáció, Dráma:
testen?
Saját testkép tudatosítása, az elfoga- Testbeszéd, arcjáték.
Milyen feladatokat lát el a bődás segítése.
rünk? Melyek a bőr gyakoribb
A test külső képe és a bőrünk államegbetegedései, mit tehetünk
pota közötti összefüggés belátása. A Rajz:
megelőzésük érdekében?
bőr funkcióinak beillesztése a szerEmberábrázolás és válMilyen a csont összetétele, szöveti vezet szintű működésbe. Felépítés
tozásai; szimmetriák,
és szervi felépítése? Hogyan kap- és működés szempontú folyamatér- arányok.
csolódnak egységes rendszerré a
telmezés.
csontjaink?
Személyi higiénével, bőrápolással
Miként alakítják ki az izmok tesés egészségmegőrzésével kapcsola- Mozgóképkultúra és
tünk mozgásképességét?
tos életvitelei és gyakorlati készsémédiaismeret, MűvéMilyen összefüggés van az életgek.
szettörténet:
mód, munka és a
Az emberi fajra jellemző testi sokfé- Emberábrázolás a képmozgásszervrendszer állapota
leség okainak vizsgálata, példáinak
zőművészetben, filmben
között?
megismerése.
és irodalomban; a divat.
Hogyan előzhetők meg a mozgás- A csontok szerkezete, összetétele,
szervi megbetegedések, sérülékapcsolódása és funkciója közötti
sek? Milyen elsősegély alkalmaz- összefüggések felismerése. Metsze- Testkultúra:
ható sérülések esetén?
tek és makettek használata.
A helyes testtartás szeHogyan növelhető a fizikai teljesí- Az izomösszehúzódás szöveti szintű repe az énkép és testkép
tőképesség?
értelmezése. Az izomzat hierarchikialakításában; mozkus felépítésének felismerése. A
gáskultúra; prevenció,
Szimmetria, testtájak és arányok.
szöveti-, szervi- és szervezet szintű
életvezetés, egészségA test külső képe. A bőr felépítése és működések összefüggésbe hozá- fejlesztés; a fittség jelés funkciói. Bőrhibák típusai,
sa.
lemzői.
okai. A bőr regenerációja, sebMechanikai elvek alkalmazása.
Energiabefektetés tudagyógyulás.
A testi képességek, adottságok és a
tossága. GerincvédeA bőr higiénéje, ápolása. A bőral- munkavégzés, munkaformák össze- lem.
lergia okai, tünetei. A napsugárzás függésének elemzése.
előnyös és káros hatása, a bőrrák
A mozgásszegény életmód egészmegelőzése.
ségkárosító hatásainak tudatosítása, Környezeti nevelés és
A testi jellegek eltérései, átlagérrendszeres testmozgás igényének
életvitel:
tékek és szélsőségek. Az emberi
kialakítása.
Generációs kapcsolatok
rasszok jellemző testi jellegei.
A testsúllyal kapcsolatos problémák a családban. Család,
A csont szilárdsága és rugalmasokainak és lehetséges következméháztartás; egészséges
sága, a kémiai összetétel és a szö- nyeinek, a rendszeres testmozgás
életmód; tárgyi kultúra,
veti-, szervi felépítés főbb jellem- mentális és testi betegségek megtermelés; közlekedés.
zői. A csontok formai típusai,
előzésében, ill. gyógyításában játTesti veszélyek, kockákapcsolódási formái.
szott szerepének felismerése.
zatok.
A gerincoszlop alakja, tartáshibák. Az önvizsgálatok és rendszeres szűA vázizmok összehúzódási képes- rővizsgálatok fontosságának belátásége. A hajlító és feszítő izmok
sa.
működése néhány példán.
A balesetmegelőzésre irányuló
A mozgásszegény életmód káros
szemléletmód.
következményei. SzűrővizsgálatElsősegélynyújtás képessége a vizsok lehetősége, fontossága.
gált baleseti sérülések körében.
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A bemelegítés, erősítés, nyújtás
biológia alapjai, fontossága. Sérülések típusai, alapvető
elsősegélynyújtási ismeretek.
A fizikai terhelés hatása a csontozatra és az izomzatra. A munkaterhelés lehetséges hatása, az alkalmazkodás módja.
Az edzés és a fizikai teljesítmény
összefüggése. Étrend,
táplálékkiegészítők, teljesítménynövelők - előnyök, hátrányok,
veszélyek.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Az edzettség, fittség állapotának
biológiai leírása, vizsgálata és értékelése.

Bilaterális szimmetria, bőrflóra, pattanás, miteszer, anyajegy,
melanóma; rasszjelleg, normál testsúly, túlsúly, ízület, csontsűrűség, izom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás,
izomösszehúzódás, relaxáció.

Órakeret
14
Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás. Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúly problémák okai és következményei.
Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A légzőrendszert
veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok. Nyirok, nyirokkeringés. A keringési rendszer felépítése. Véráramlás, vérkörök. A szív üreElőzetes tudás
gei, szívbillentyűk, szívciklus.
Kémiai alapok: aminosavak. fehérjék szerkezete; katalizátor. reakcióhő;
lipidek, szteroidok, koleszterin; glükóz, keményítő, cellulóz; vas és vegyületei,
komplex vegyületek; kémhatás, pH; oldószer, oldat; ionvegyületek; kolloid
rendszerek, koaguláció; oldatok koncentrációja; ozmózis.
Fizikai alapok: diffúzió; tömeg, súly; energia, munka; gázok nyomása, áramlások; sűrűség; nyomás; diffúzió, ozmózis; elektromos áram
Az anyagforgalmi szervrendszerek működésének összekapcsolása kémiai, sejtbiológiai, fizikai, és lélektani ismeretekkel. Az anyagforgalom beillesztése a
szervezet egészének önfenntartó működésébe. A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet. Az emésztés és a felszívódás folyamatának értelmezése. A máj élettani szerepének megértése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, gyakorlati készségek.
A légutak és a tüdő felépítése, a lég- illetve a gázcsere közötti összefüggés felNevelésiismerése. A légzőrendszerre ható környezeti hatások ismerete, megbetegedéfejlesztési célok
sekkel való összefüggésbe hozása. A levegőminőségi jellemzők és a védelemre
irányuló cselekvési lehetőségek ismerete, egészségmegőrzést szolgáló attitűdök.
A belső környezet értelmezése, Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok egységes látásmódja. A szív felépítése és működése. A szív és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a megelőzést lehetővé tévő életmód elemek és attitűdök. Elsősegélynyújtási képesség.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az emberi szervezet anyagforgalma
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lati alkalmazások, ismeretek
Mi történik az elfogyasztott ételekkel a szervezetünkben?
Milyen minőségi és mennyiségi
szempontokat kell figyelembe
venni a helyes táplálkozás érdekében? Melyek a táplálkozással
összefüggő gyakoribb megbetegedések, mit tehetünk a megelőzésük érdekében?
Hogyan megy végbe a légcsere és
a gázcsere folyamata? Melyek a
gyakoribb légzőszervi megbetegedések, mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Miből áll, hogyan keletkezik, hogyan alvad meg a vér? Hogyan
működik a szívünk? Milyen értípusok vannak, mi ezek feladata?
Melyek a szív és érrendszeri megbetegedések kockázati tényezői,
gyakoribb típusai? Mit tehetünk a
megelőzésük érdekében?
Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó vérzések, szívműködési
zavarok vagy keringésleállás esetén?
Hogyan szabályozza a szervezet a
testfolyadékok összetételét, menynyiségét?
A tápcsatorna szakaszai. Az
emésztés fogalma, emésztőnedvek, a folyamat lépései. A tápanyagok felszívódása. A tápcsatorna mozgása. A máj elhelyezkedése, szerepe.
Testtömegindex, normál testsúly,
túlsúly és elhízás következményei
és emelkedő kockázatok. Élelmiszerek összetétele, minősége,
energiatartalma. Az alultápláltság
jelei, következményei.
A normál bélflóra jelentősége.
Élelmiszer allergia, felszívódási
és emésztési rendellenességek. Az
emésztőrendszer rosszindulatú
daganatos megbetegedéseinek
kockázati tényezői.
A felső- és alsó légutak felépítése.
Légcsere és gázcsere folyamatai.
A hemoglobin szerepe, jelentősé-

A tápcsatorna felépítése és a benne
végbemenő folyamatok élettani céljának, fő lépéseinek értelmezése. A
máj funkciójának elemzése.
A fontosabb emésztőszervi és
anyagcsere betegségekkel összefüggő ismeretek bővítése, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök.
Életmódhoz igazodó étrendtervezés,
ezzel kapcsolatos adatok, táblázatok
kezelése.
Vita a különböző táplálkozási szokások, divatok (pl. vegetarianizmus)
előnyeiről és veszélyeiről.
A szájhigiéné, a rendszeres fogápolás helyes gyakorlata.
A légutak és a tüdő felépítése alapján a bennük végbemenő élettani
folyamatok értelmezése. A légcsere
biomechanikai szempontú leírása. A
gázcsere folyamatának és biológiai
szerepének magyarázata.
A fontosabb légzőszervi betegségek
kockázatainak, tüneteinek összehasonlítása, azonosítása. Egészségmegőrzésre irányuló attitűdök.
Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati készségek (pl. légzésvédelem, higiénia).
Légszennyezési adatok értelmezése,
a dohányzás kockázatainak elemzése.
A külső és a belső környezet értelmezése, a szabályozottság élettani
jelentőségének felismerése. A vér
összetételét, állapotát jellemző fontosabb adatok elemzése.
A véralvadás folyamatának és biológiai jelentőségének megértése, a
trombózisos betegségekkel való
összefüggésbe hozása.
Az érrendszer és a szív felépítésének, a bennük végbemenő élettani
folyamatok értelmezése.
Vérnyomásmérés osztálytársakon;
statisztikai átlag számolása és ábrázolása.
A vese felépítése, a benne végbemenő élettani folyamatok értelmezése.
A szív és érrendszeri betegségek
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Matematika:
Adattáblázatok használata, függvények értelmezése.
Környezeti nevelés és
életvitel:
Egészséges életmód,
egészséges ételek, élelmiszerek; a biztonságos
otthon, külső és belső
terek; allergén anyagok;
család, háztartás; baleseti veszélyek, kockázatok.
Földrajz:
A Föld légköre; alapgázok és szennyezők.
Testkultúra:
Életvezetés, egészségfejlesztés.
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ge.
Vitálkapacitás, légzési perctérfogat.
Levegőminőség jelentősége, jelentősebb légszennyező anyagok.
Kockázatok, kórképek, megelőzési és gyógyítási lehetőségek.
A vér oldott és sejtes elemei. A
véralvadás élettani jelentősége, a
folyamat fő lépései és tényezői. A
szív fölépítése, működésének szakaszai. A szívritmus, pulzusszám,
pulzustérfogat és perctérfogat
összefüggése. Artéria, véna, kapilláris felépítése, funkciója. Vérkörök. Vérnyomás fogalma, mérése,
normál értékei.
A vese felépítése, a vesetestecske
részei, működése. A folyadékbevitel és a sófogyasztás összefüggése, a vérnyomásra gyakorolt
hatásuk
Érelmeszesedés, trombózis, infarktus, szélütés. Kockázatot jelentő élettani jellemzők. Az érrendszer állapota és az életmód
közötti összefüggések.
Vérzés típusok és ellátásuk, a fertőtlenítés fontossága. A szívinfarktus előjelei, teendők a felismerés esetén. Az alapvető újraélesztési protokoll (BLS).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

megelőzésének, idejében való felismerése jelentőségének belátása,
ezzel kapcsolatos attitűdök és gyakorlati készségek.
Alapfokú elsősegélynyújtási és újraélesztési készségek, helyzetfelismerés és beavatkozás képessége.

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, menynyiségi és minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna,
emésztőenzim, emésztés, felszívódás, higiénia, allergia. Légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat,
vitálkapacitás, hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma.
Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok,
vörösvérsejt, fehérvérsejt, véralvadás, trombózis, artéria, véna,
vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat,
vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés.

Órakeret
14
Vezérlés és szabályozás fogalma. Mirigy fogalma, típusai. A vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. Hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi alapjai
(vércukorszint szabályozása). Az idegi szabályozás alapelve. Az idegszövet
felépítése, előfordulása és funkciói. Elemi idegi folyamatok, ingerület keletkezése és vezetése. Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. Reflex fogalma. Érzékek és érzékszervek, a szem és a fül felépítése. A gerincvelő
Az életműködések szabályozása
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elhelyezkedése, szerkezete és funkciója. Az agy részei, kapcsolatai és főbb
funkciói. A stressz biológiai értelmezése. Az idegműködéseket befolyásoló,
tudatmódosító szerek veszélyei.
Fizikai alapok: elektromosság, töltéshordozó; potenciál, feszültség; látható
fény, domború lencse képalkotása, törésmutató; rezgések és hullámok, hullám
típusok, hullámjelenségek, hullámhossz és frekvencia.
Kémiai alapok: lipidek, szteroidok; peptidek; glükóz, glikogén; jód, komplex
vegyületek; kalcium és vegyületei; a molekulák szerkezete, ionok.
Vezérlés és szabályozás megkülönböztetése. A hormonális szabályozás megismerése, konkrét mechanizmusok értelmezése. A teljesítményfokozó hormonális
szerek veszélyeinek felismerése, használatuk elutasítása. Hormonális rendellenességre visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek megismerése. Az
idegi és hormonális szabályozás közötti kapcsolat felismerése. Az ingerületképzés és vezetés, az idegsejtek kapcsolódási módjának értelmezése. Reflexkör
felépítése és működése. A külső és belső érzékelés összefüggésbe hozása a szaNevelésifejlesztési célok bályozott belső állapottal. A környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése, kapcsolatának értelmezése. Az agy néhány főbb működési területének és
azok szervi alapjainak megismerése. Az agyi funkciók hierarchikus egymásra
épülésének felismerése. Az idegrendszeri megbetegedések kockázati tényezőinek felismerése, a gyakoribb betegség típusok megismerése, a megelőzést szolgáló életmód tanácsok elfogadása. A mentálhigiéné értelmezése, lehetőségei. A
tudatmódosító, függőséget okozó szerek elutasítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan képes a szervezet szabáA homeosztázis fogalmának értelTestkultúra:
lyozni belső állapotát?
mezése, a szabályozottság jelentőPrevenció, egészségvéMelyek a legfontosabb hormonok, ségének felismerése.
delem, teljesítményfohol termelődnek, mi a hatásuk?
A hormonhatás megértése, a horkozó szerek veszélyei;
Mely betegségek vezethetők visz- mon – receptor kapcsolódás jelentő- motoros képességek,
sza hormonális zavarra?
ségének felismerése. A hormonális
relaxáció.
Hogyan működnek az idegsejtjeés az idegi szabályozás időbeli jelink? Mi a gerincvelő szerepe az
lemzőinek és hatásterületeinek öszidegi szabályozásban?
szehasonlítása.
Hogyan képesek érzékszerveink a A rendszerszerűség, összehangoltkörnyezeti ingerek felfogására?
ság elemzése konkrét példán.
Hogyan alkalmazkodik szerveze- A belső elválasztású mirigyek fontünk a testi és lelki terheléshez, mi tosabb hormonjainak megismerése,
történik a pihenés, feltöltődés so- szabályozási területeinek és hatásairán?
nak azonosítása.
Milyen részei vannak az agynak,
Hormonzavarokkal összefüggő kórhogyan függ össze a felépítése és képek vizsgálata, a kockázatok és
a működése?
megelőzési lehetőségek felismerése.
Melyek a gyakoribb idegrendszeri A teljesítményfokozó és izomtömeg
zavarok, megbetegedések, mit
növelő szerek használatának elutasítehetünk megelőzésük érdekében? tása.
Hogyan védekezik a szervezet a
fertőzések, idegen anyagok ellen? Az inger fogalmának értelmezése.
Miért van szükség a védőoltások- Az ingerület keletkezés és továbbíra?
tás folyamatának megértése. A reflexes szabályozás elvének megérté-
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Vezérlés és szabályozás különbsége. A negatív visszacsatolás
működési elve.
Az idegi és a hormonális szabályozás lényegi jellemzői.
A hormonhatás jellemzői, hormon
és receptor összefüggése. A hormonális szabályozás hierarchikus
felépítése. Az agyalapi mirigy
hormonok és hatásaik. A vércukorszint szabályozása. A pajzsmirigy hormonjai, hatásuk. A kalciumszint szabályozása. A mellékvese hormoncsoportjai, fő hatásterületeik.
A szerzett cukorbetegség kockázati tényezői, felismerése, lehetséges következményei. Növekedési rendellenességek. Pajzsmirigy betegségek. Hormonok, hormonhatású szerek a környezetünkben, lehetséges veszélyek. A
hormonális dopping módszerei,
veszélyei.
Az idegsejt felépítése, elemi működése. Idesejtek kapcsolódása, a
kémiai szinapszis, serkentés és
gátlás. A szinapszisok működésére ható drogok, mérgek.
A gerincvelő felépítése, elhelyezkedése, kapcsolatai, funkciói.
Szomatikus és vegetatív gerincvelői reflexek.
A szem felépítése, a látás folyamata, jellemzői. A fül felépítése,
a hallás és egyensúlyozás folyamata. A kémiai érzékelés. Észlelés és érzékelés különbsége, az
agy szerepe az érzékelésben.
A halláskárosodás kockázatai.
Vegetatív szabályozás fogalma,
funkciója, szabályozási területei.
Idegrendszeri sérülések okai, gyakoribb esetei és következményei.
Fejlődési zavarok, rendellenességek, fogyatékosság.
A veleszületett immunitás fogalma, folyamata. Gyulladás. A szerzett, specifikus immunitás jellemzői. Passzív és aktív immunizálás,
védőoltások. Az immunrendszer
és a lelki állapot közötti összefüg-

se, reflextípusok összehasonlítása.
Reflexkör felépítése és működése
közötti kapcsolat értelmezése.
Az érzékszervek felépítése és működése közötti összefüggés elemzése, megértése. Az érzékszervek
egészségmegőrzését szolgáló életvitel, az egészséges környezet igénylése, jogérvényesítés képessége.
Szomatikus és vegetatív szabályozás
megkülönböztetése, a vegetatív szabályozás területeinek, módjainak és
funkciójának értelmezése. A szabályozás elemzése egy példán.
Felépítés és működés kapcsolatba
hozása a legfontosabb agyi területek
esetében, a rendszerszerűség felismerése és magyarázata.
A gyakoribb idegrendszeri zavarok,
rendellenességek és megbetegedések azonosításának képessége, a
megelőzés és gyógyítás lehetőségeinek összegyűjtése.
Az immunrendszer területeinek,
komponenseinek és működésének
összefüggésbe hozása.
Alapvető közegészségügyi és járványtani ismeretek alkalmazása a
mindennapi életvitelben. A védőoltások indokoltságának elfogadása,
hatékonyságuk biológiai magyarázata.
A testi és lelki egészség közötti öszszefüggés belátása, biológiai érvekkel való alátámasztása. A tartós
stressz kezelésével összefüggő,
egészségmegőrzést szolgáló életviteli és gyakorlati készségek.

494

H é t é vf ol y a m o s k é pz és – T e r m és z et t u d o m á ny t a nt á r gy c s o p o r t

gés. Az allergia, asztma, AIDS
betegség immunológiai háttere.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Homeosztázis, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás,
hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi
mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese hormonok,
idegsejt, inger, ingerküszöb, ingerület, szinapszis, reflexkör,
szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy,
agytörzs, agykéreg; antigén, antitest.

A haladó mechanikai mozgásról alkotott tudás alkalmazása a periodikus mozgásjelenségekre. A rezgések és hullámjelenségek megfigyelése, értelmezése a
mindennapi környezetben. Az elektromágneses hullámok főbb jellemzőinek,
spektrum tartományainak megkülönböztetése, a rádióhullámok, a fény és más
sugárzások természeti, technológiai összefüggéseinek, alkalmazásának megismerése, vizsgálata. A részecskefizika alapvető modelljeinek elsajátítása, összefüggésbe hozása a Világegyetem keletkezésével és mai ismereteink szerinti
állapotával, változásával. A Föld elhelyezése a kozmikus környezetben. A Naprendszer objektumainak, működésének megismerése. Az emberi szervezet mélyebb megismerése, a sejt- és szövettani alapok beépítése a szervrendszerek
leírásába. Az egyes szervrendszerek felépítésének és működésének vizsgálata,
rendszerszintű értelmezése. Egészség és betegség megkülönböztetése, a kockázatok ismeretén alapuló egészségmegőrzési szemlélet, jövőkép és életmód.

2.5.2.1.6 12. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
20
A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. A biológiai sokféleség példái
a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával kapcsolatban. Az ivaros szaporodás lényege. Cukrok, foszforsav. A sejt szerkezete és kémiai fölépítése. A
Előzetes tudás
fehérjék szerkezete, vércsoport-antigének. Enzimek, katalízis. Elektromágneses
és radioaktív sugárzások típusai.
A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának belátása.
A tudományos ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. géntechnológia). A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő elméletek
megszületéseként és háttérbe szorulásaként. Jelentős természettudósok módszereinek, eredményeinek megismerése (Mendel). A problémák tudatos azonosítáNevelésisa, feltevések megvizsgálása. A véletlen szerepének és a valószínűség fogalfejlesztési célok
mának alkalmazása a betegségek kockázati tényezőivel összefüggésben. Az
élővilágban végbemenő információtárolás, kifejeződés és módosulás folyamatainak, az öröklődés biokémiai hátterének megértése. A sugárzások élővilágra
gyakorolt hatásának megismerése. A véletlen szerepének és a valószínűség
fogalmának értelmezése a biológiai rendszerekre. Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti igény felkeltése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan tárolják az információkat A szerkezet és funkció kapcsolatáMűvészetismeret–
a sejtek? Hogyan alakul ennek
nak felismerése az örökítőanyag
kommunikáció:
alapján a sejt, a szervezet felépíté- információtároló és átadó szerepével Fejlődés, öregedés és
Öröklődés
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se és működése?
Hogyan függ össze a biológiai
információ megváltozása az evolúcióval, vagy éppen bizonyos
betegségekkel?
Mi hangolja össze sejtjeink génműködését?
Miért fejlődünk, öregszünk és
miért halunk meg?
Mi magyarázza az öröklött tulajdonságok megjelenését vagy eltűnését?
Mi magyarázza tulajdonságok
csoportjainak együttes öröklését?
Mi a szerepe és haszna a szexualitásnak a faj szempontjából (szemben az ivartalanul szaporodással)?
Mi a célja, hogyan működik és
hogyan ítélhető meg a géntechnológia?
A nukleinsavak fölépítése, információtároló képessége.
A DNS megkettőződése, információáramlás a fehérjék szintézise
során.
A mutációk típusai, gyakoriságuk,
lehetséges hatásaik, mutagén tényezők.
A sejtek differenciálódása, a többsejtűek egyedfejlődése.
A génműködés szabályozottsága,
működési zavara, daganatos betegségek. Az őssejtek lehetséges
felhasználása. Tartós károsodás és
regeneráció. Az öregedés lehetséges okai.
Gén és génváltozat fogalma.
Mendel vizsgálati módszere,
eredményei. Allélkölcsönhatások.
Példa emberi tulajdonságok öröklődésére. Genetika betegség fogalma, példák egy génes típusokra.
A minőségi és mennyiségi tulajdonságok öröklődése. A beltenyésztés kockázata és lehetséges
előnyei.
Több gén által meghatározott jellegek. A genetikai hajlam fogalma, néhány példája. Kockázati
tényezők és gének kölcsönhatása.

kapcsolatosan. A biológiai információ önfenntartásban és fajfenntartásban játszott szerepének, jelentőségének felismerése. A nukleinsavak
örökítő szerepének bizonyítása.
Kódonszótár használata. Génmutáció következményének levezetése.
Mutagén hatások kerülésének, ill.
mérséklésének módjaival összefüggő attitűdök, gyakorlati készségek.
A sejtek differenciálódása, a többsejtűek egyedfejlődése.
Példa a génműködés szabályozottságára. A szabályozott működés
zavara, daganatos betegségek. Az
őssejtek lehetséges felhasználása.
Tartós károsodás és regeneráció. Az
öregedés lehetséges okai
A szaporodás és az öröklődés közötti kapcsolatnak, az öröklődés törvényeinek és biokémiai hátterének
megértése.
Az osztódások szerepének értelmezése a testi és ivarsejtek létrejöttében és a genetikai sokféleség fenntartásában.
A megjelenés és az azt meghatározó
biológiai rendszer megkülönböztetése, a változékonyság/változatosság
okainak elemzése.
Öröklött jelleg megjelenésének
számszerű megadása.
Minőségi és mennyiségi jellegek
példáinak gyűjtése, összehasonlítása.
Véletlenszerű és irányított genetikai
változások lehetséges következményeinek mérlegelése.
A genetikai meghatározottság és az
életmód általi befolyásolhatóság
felismerése, összefüggésbe hozása.
Az egészségért való személyes felelősség belátása, a genetikai tanácsadás értelmezése.
Daganatra utaló jelek fölismerése.
Az őssejt kutatások céljával, jelentőségével kapcsolatos tényszerű
tájékozottság.
Információforrások kritikus értékelése.
A géntechnológia lehetőségeinek és
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halál témái az irodalomban; példák az emberi élet értékére;
tudományosfantasztikus témakörök.
Matematika:
Valószínűség számítás.
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Az egyén és a társadalom együttélése öröklött hiányokkal (diéta).
A genetikai kapcsoltság és oka.
A számtartó és a számfelező osztódás, a sejtciklus.
Testi és ivari kromoszómák, a
nemhez kötött öröklés jellemzői.
A géntechnológia lényege, lehetőségei, kockázatai és néhány alkalmazása.
A genomika céljai.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

kockázatainak tényeken alapuló,
reális megítélése.

DNS, RNS, gén, allél, fenotípus, genotípus, domináns, receszszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés, genetikai
sokféleség; kapcsoltság, kromoszóma, mitózis, meiózis, mutáció, differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika.

Órakeret
16
Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák az állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos alapfogalmak, Az
Előzetes tudás
emberi életkorok fő jellemzői. Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok hatásmechanizmusa, visszacsatolások.
Az adott életkor sajátosságainak értelmezése. Az önismeret fejlesztése. Helyes
énkép kialakítása. A születés előtti és utáni teljes emberi életút szakaszainak
ismerete, értékeinek belátása. A nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség
Nevelésifejlesztési célok felismerése, alapvető morális és egészségügyi szabályok betartása mellett szóló
érvek bemutatása. Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya felelősségteljes életmódja mellett.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi magyarázza az ivaros úton
Az ivartalan és az ivaros szaporodás Földrajz:
létrejött utódok sokféleségét?
előnyeinek és hátrányainak összeve- A kontinensek jellegzeMi a jelentősége a biológiai sokfé- tése.
tes élővilága.
leségnek?
Az ivarsejtek összehasonlítása.
Mi okozza a férfi és nő biológiai- A ciklikus működések megértése.
lag eltérő jellemzőit?
A családtervezés lehetőségeivel
Történelem:
Hogyan mutatható ki a vizeletből kapcsolatos tájékozottság megszerA nemi különbségeket
a korai terhesség?
zése.
kiemelő, ill. az azokat
Miért veszélyes a művi terhesség- Az orvosi beavatkozások megisme- elfedő szokások, öltözemegszakítás?
rése a meddőség kezelésére, etikai
tek.
Hogyan történik a magzat táplálá- problémák megismerése.
sa?
A biológiai sokféleségnek az élet
Melyek a nemek kialakulásának
általános értelmezéséhez való kapMűvészetismeret–
zavarai?
csolása.
kommunikáció:
Miért veszélyes a művi terhesség- Biológia ismeretekre alapozott, erSzerelem és szexualitás,
megszakítás?
kölcsi, etikai szempontú érvek gyűj- család és a születés, az
Mit értünk szexuális viselkedés
tése a tudatos családtervezéssel kap- abortusz traumájának
alatt?
csolatban.
irodalmi feldolgozása; a
Miben különbözik az emberi sze- Nemi élettel kapcsolatos személyes gyermekkor és serdülés
xualitás más fajokétól?
felelősség felismerése, alapvető
mint irodalmi téma.
Szaporodás, fejlődés, szexualitás
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Ivaros és ivartalan szaporodásformák az élővilágban. Növények
ivartalan szaporítása. Klónozás.
Ivarsejtek, megtermékenyítési
módok a növény és állatvilágban
(néhány példa).
A genetikai sokféleség jellemzése
(allélszám) és biológiai szerepe
(nemesítés, az alkalmazkodás lehetősége).
Kromoszomális, elődleges és másodlagos nemi jellegek.
Az ember nemének meghatározása (kromoszomális, pszichoszexuális nem).
A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek felépítése, működése és a
működés szabályozása. A menstruációs ciklus hormonális szabályozása.
A spermium és a petesejt érése. A
megtermékenyítés sejtbiológiai
alapjai. A meddőség okai.
Fogamzás és fogamzásgátlás, családtervezés. A magzati élet védelme. Kapcsolatok, felelősségvállalás,
A megtermékenyülés, a méhen
belüli élet fő jellemzői.
Születés. A születés utáni élet fő
szakaszainak biológiai jellemzői.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

morális és egészségügyi szabályok
betartása mellett szóló érvek bemutatása. A születés előtti és utáni teljes emberi életút szakaszainak ismerete, értékeinek belátása.
A szexuális úton terjedő betegségek
és elkerülésük módjainak megismertetése.

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és
sárgatest-hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény.

Az evolúció műhelyében

Órakeret
16
Földtörténeti időskála. Fontosabb földtörténeti események. Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.
Előzetes tudás
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az egyéni
életben.
Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok megőrzésének
fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág evolúciójáról alkotott elképNevelési- fejleszzelések értelmezése az egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő elméletek
tési célok
megszületéseként és háttérbe szorulásaként. Az evolúciós elmélet kapcsolatba
hozása az előítéletekkel.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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lati alkalmazások, ismeretek
Milyen lehetett az ősleves összetétele? Milyen szerepe lehetett az
agyagásványoknak? És a villámoknak?
Milyen kísérlettel lehet bizonyítani, hogy szervetlen anyagokból
kialakulhatnak szerves anyagok?
Hogyan kapcsolható a molekulák
eltérő oldékonysága és a felületi
feszültség az egyszerű gömb alakú határolóhártyák kialakulásához?
Mi volt a jelentősége az önreprodukáló makromolekulák kialakulásának?
Milyen problémák elé állították
Darwint a hasonlóság, a sokféleség és a fajok közötti átmenetek?
Milyen konkrét példákon keresztül mutatható be a szelekció, az
adaptáció és a rátermettség?
Hogyan torzította az evolúciós
elméletet a szociáldarwinizmus?
Milyen közvetett és közvetlen
bizonyítékai vannak az evolúciós
elméletnek?
Milyen kritikák fogalmazhatók
meg a darwini evolúciós elmélettel kapcsolatosan?
Hogyan magyarázhatóak az önzetlen viselkedési formák
neodarwinista alapon?
Hogyan kapcsolható össze az
„önző gén” elmélet és a darwini
evolúció?
Hogyan magyarázhatóak az emberi viselkedési mintázatok darwini
alapokon? Hol húzódnak ezen
magyarázatok határai?
Melyek voltak a legfontosabb
mérföldkövek az élővilág
életében?
Milyen szerepe volt a környezetnek és a környezeti katasztrófáknak az élővilág evolúciójában?
Milyen kulcsfontosságú események történtek az ember evolúciójában?

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása növény- és állatfajok földrajzi
elterjedésével kapcsolatos következtetésekben.
Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai,
földrajzi, történelmi tényekre.
Ok-okozati összefüggések keresése.
Egyéb tudományterületek kapcsolatba hozása az evolúciós elmélettel.
Rendszer-környezet kölcsönhatások
elemzése az evolúció szempontjából. Az ellentétes nézetek, érvek
összevetése. A földi légkörre vonatkozó adatok értelmezése.
A környezettudatosság értelmezése
a Gaia-elmélet alapján.
Az evolúciós gondolat változásának
értelmezése.
Populációgenetikai folyamatok értelmezése.
A korreláció-elv alkalmazása.
A módszerek korlátainak, feltételeinek elemzése.
Érvek és ellenérvek összevetése, az
evolúció mechanizmusaira vonatkozó információforrások kritikus felhasználása.
Az ember evolúciójával kapcsolatos
hipotézisek összevetése.
Az emberi kommunikáció kialakulásának evolúciós szempontú megközelítésének értelmezése.

Az evolúció darwini leírása. A
neodarwinista szemlélet lényege.
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Fizika:
Kozmológia.
Történelem:
Az őskor története. A
szelekció szerepe a növény- és állatnemesítésben.
Ásatások, restaurálás,
kormeghatározás.
Népek és nyelvek rokonságának kérdése.
Járványok történelemformáló szerepe.
A III. Birodalom és a
fajelmélet.
Művészetismeret–
kommunikáció, informatika:
Példák a technikai evolúcióra, stílusok, divatok, szokások, rítusok,
nyelvek stb. átalakulásaira.
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Torz elméletek az evolúcióval
kapcsolatosan – szociáldarwinizmus.
A populációgenetikai modell.
Szelekció típusok. A genetikai
változatosságot növelő és csökkentő tényezők.
A fosszíliák értelmezése: az egykori élőlények rekonstrukciója,
azaz a lelet kora. Az evolúció bizonyítékai. Biokémiai törzsfa.
Rezisztens kórokozók, gyomok
megjelenése és terjedése.
Fajok, csoportok kihalásának lehetséges okai.
Az ember evolúciójának főbb
mozgatói, tendenciái és eseményei.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Evolúció, Darwin, darwinizmus, neodarwinizmus,
szociáldarwinizmus, szelekció, rátermettség, relatív fitness,
koacervátum, mikrogömb, ősleves, Miller, fosszília, kihalás,
adaptáció, adaptív és nem adaptív evolúció, morfológiai, molekuláris, illetve biokémiai törzsfa.

Órakeret
16
Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás). A személyiség
Előzetes tudás
összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok. Szerepek a családban, a
társadalomban. A viselkedési normák és szabályok szerepe.
Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése kortárssegítők és szakemberek segítségével. Az önismeret, önelfogadás, társas együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének bemutatása a függőségek megelőzésében. A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási lehetőségeinek értelmezése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése. Az emberi agresszió és összetartozás jellemzőinek, okainak, befolyásolása
Nevelési- fejleszmódjainak megismerése. Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös
tési célok
értékeinek fölismerése, más kultúrák elfogadásának és tiszteletének erősítése. A
fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő magatartás erősítése.
A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az értelmi
fejlődés kapcsolatának belátása. A tanulási képességekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati készségek fejlesztése. A motiváció, az
érzelmi viszonyulás tanulással összefüggő jelentőségének felismerése, a pozitív
attitűd erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen hasonlóságok és milyen
Az ember egészségi állapotát jelMűvészetismeret–
különbségek figyelhetők meg a
lemző adattípusok megismerése,
kommunikáció:
főemlősök és az ember viselkedé- néhány lehetséges következtetés
Kommunikáció, metaMagatartás, viselkedés, lélek
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sei között?
Mennyiben magyarázható az emberi agresszió evolúciós múltunkkal?
Hogyan függhet össze a párkapcsolatok váltakozása evolúciós
múltunkkal?
Milyen hasonlóság és különbség
fedezhető fel az emberek és az
állatok viselkedése, kommunikációja között?
Milyen evolúciós (és társadalmi)
stratégiák vezethettek a tulajdonságaik kialakulásához?
Mennyiben szabálykövető, illetve
szabályszegő lény az ember?
Mikor, milyen esetekben gyógyíthatók a lelki betegségek kémiai
szerekkel, gyógyszerekkel?
Milyen (legális és nem legális)
szerek befolyásolják az emberi
agyműködést, illetve a viselkedést?
Párhuzamok a főemlősök és az
ember viselkedési mintázata között. Az ember természete, magatartása, fajspecifikus viselkedési
jegyek, csoportélet.
Agresszió és együttműködés, szexualitás, család, szociális szerepek, szabálykövetés, empátia.
Emberi kapcsolatok; befogadás,
kirekesztés; agresszió.
Nevelés, tanítás, konstrukciós
készség, kommunikációs készség.
Agyi működés és érzelmek, beállítódások, ösztönök.
A lelki betegségek csoportjai,
tünetei.
Kedélybetegségek, depresszió.
Magatartási problémák és tanulási
nehézségek.
Mániák, fóbiák, pánikbetegség,
skizofrénia.
Szenvedélybetegségek, drog, alkohol, dohányzás.
Kulcsfogalmak / fogalmak

levonása.
Az ember magatartását meghatározó
öröklött és tanult elemek (genetikai
tényezők és a környezeti, nevelési
hatások) közötti kölcsönhatások
felismerése, elemzése.
A tanulás formáinak a személyiség
tartós megváltozásaként való értelmezése. A motiváció jelentőségének
felismerése. Az észlelés, az érzékelés és a figyelem kapcsolata, funkcióik megkülönböztetése. Ismerkedés az emberi agresszió és összetartozás jellemzőivel, okaival, befolyásolásának módjaival.
Az önismeret, önelfogadás, társas
együttérzés fejlesztése.
A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az
értelmi fejlődés kapcsolatának belátása.
A pályaválasztást elősegítő önismeret fejlesztése.
A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási lehetőségeinek bemutatása.
Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek az értelmezése kortárssegítők és szakemberek segítségével.

kommunikáció; az emberi kapcsolatok, az
agresszió, segítőkészség, befogadás és kirekesztés irodalmi példái;
szerelem és csalódás
témái. Az érvelés módjai.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A média működési sajátosságai.
Történelem:
Az agresszor fogalmának történeti megközelítése; történeti perek,
előítéletek,
propagandahadjáratok
példái.

Humánetológia, szociobiológia, kötődés, empátia, agresszió,
csoportnorma, szabálykövetés, verbális/nem verbális kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség.
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Tematikai egység

Fenntartható fejlődés

Órakeret
16
Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés.
Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág összefügElőzetes tudás
gései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, életközösségei (biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.
Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. Lokális és
globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós magyarázat keresése
biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, történelmi tényekre. Az ember
szerepének kritikus vizsgálata.
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak elemzéNevelésifejlesztési célok se, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és
autonómia érdekében a háztartásokban, munkahelyi és lakókörnyezeti közösségekben.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mit jelent számukra a fejlődés?
Lokális és globális szintű gondolko- Történelem:
Milyen lehetősége van egy emdásmód kialakítása.
Történeti ökológia; civibernek, egy kisközösségnek (pl.
Összetett technológiai, társadalmi és lizációs korszakváltások
osztály) és egy nagyobb léptékű
ökológiai rendszerek elemzése.
okai, az állat- és nöközösségnek (pl. emberi társaA geo-, bio- és technoszféra kapcso- vénynemestés történeldalmak) a fejlődésre?
latainak általánosítása. A fontosabb mi szerepe, helyszínei.
Milyen fejlődés az, amelyik nem
biogeokémiai körforgalmak (szén,
Környezeti katasztrófák
veszélyezteti a jövő generációk
oxigén, nitrogén) elemzése egy sza- a történelemben és a
miénkhez hasonlatos igényeit?
bályozott rendszer részeként.
jelenkorban.
Milyen okok húzódhatnak meg a
Egyes környezeti problémák (foko- Példák nemzetközi
globális éghajlatváltozás mögött? zódó üvegházhatás, savas eső,
egyezményekre.
Milyen jelenségek alakíthatták ki „ózonlyuk”) hatásainak és okainak
Globalizációs tendencia szegény és gazdag országok
megértése.
ák és függetlenségi töközött tátongó szakadékot? MiA globális éghajlatváltozások lehet- rekvések hátterének
lyen megoldásokat nyújthatnak az séges okainak és következményeielemzése.
alternatív gazdasági modellek?
nek elemzése.
Milyen a bio-, vagy ökotermék?
Az emberfajták és kultúrák sajátosMilyen különbségek fedezhetőek
ságainak és közös értékeinek fölisMűvészetismeret–
fel a hagyományos és az
merése.
kommunikáció:
ökogazdálkodás között? Mitől
A környezeti kár, az ipari és termé- Ember és természet
„organikus” az ökogazdálko-dás? szeti-időjárási katasztrófák okainak viszonyának megfoMiért fontos megőrizni a biológiai elemzése, elkerülésük lehetőségei.
galmazásai.
sokféleséget?
Az ember természeti folyamatokban
Milyen példái vannak a kulturális játszott szerepének kritikus vizsgáés társadalmi sokféleségnek?
lata. A fogyasztási szokásokkal kap- Földrajz:
Milyen hasonlóságok és különbcsolatos ésszerű és felelős szemlélet Településföldrajz, légségek figyelhetők meg a városi és erősítésével törekvés a tudatos álkör földrajza; a gazdaa falusi életmódban?
lampolgárrá nevelésre.
ság szektorai; a mezőHogyan valósítható meg a biolóA fenntartható gazdálkodás biológi- gazdaság formái.
giai sokféleség és az életfeltételek ai feltételeinek megfogalmazása.
általános védelme?
Az ökológiai lábnyom csökkentése
Milyen lehetőség van a környezeti lehetőségeinek megfogalmazása az
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károk csökkentésére? Milyen kapcsolatban vannak az életmóddal?
Hogyan lehet a természeti javakat
szolgáltatásnak elképzelni? Hogyan lehetne beárazni az ökoszisztéma szolgáltatásokat?
Milyen összefüggés fedezhető fel
a gyorsan növekvő társadalmak és
a fenntartható fejlődés között?
Milyen problémákkal szembesülnek a kisebb méretű országok, ha
egyedül szeretnék hazájukat fejleszteni a fenntartható fejlődés
kritériumai szerint? Milyen megoldásokat lehet találni ezekre a
problémákra?

iskolai, ill. lakókörnyezetben.
Autonómia és együttműködés lehetőségeinek elemzése.
a saját ökológiai lábnyom megbecsülése. A csökkentés módozatainak
végiggondolása, környezettudatos
fogyasztói szemlélet fejlődése.
A környezeti ártalmak megismerése,
súlyozása (például: újságcikkek
értelmezése, a környezettel kapcsolatos politikai viták pro- és kontra
érvrendszerének megértése).
A környezet állapota és a gazdasági
érdekek lehetséges összefüggéseinek megértése.

Az emberi környezet, mint ökológiai rendszer.
Rendszerelméleti alapok. Pozitív
és negatív visszacsatolási formák,
körfolyamatok.
Ökológiai lábnyom.
A természeti környezet terhelése:
fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre szabdalása,
szennyezőanyag-kibocsátás, fajok
behurcolása, megtelepítése, talajerózió.
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. A természeti értékek védelmének lehetőségei. Környezeti etika kérdései.
A természetes vagy
természetközeli életközösség/állapot értelmezése, helyi példák. Az emberi tevékenység hatásaira utaló változások. Az életközösség változásának követésére
alkalmas állapotjelzők, indikátorok, a megfigyelés és mérés lehetőségei
A falu és város, mint ökológiai
rendszer. Rendszeridegen és rendszerbe ágyazott gazdálkodási formák. Az organikus mezőgazdaság.
Humánökológus építkezés (rendszerbe ágyazott építkezés).
A közlekedés és a kereskedelem
városi hatalma.
A globalizáció kiteljesedése, új
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problémák a városok és a vidék
kapcsolatában. A fenntartható
város és a fenntartható vidék.
A fenntartható fejlődés, a város és
vidék szimbiotikus kapcsolata.
Alternatív megoldások.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, indikátorszervezet, erózió, kibocsátás, határérték, környezeti
terhelés, degradáció, biogeokémiai ciklusok, globális éghajlatváltozás, ökofarm, bioélelmiszer, organikus mezőgazdaság.

Órakeret
9
A tudományos kutatás és műszaki fejlesztés általános céljairól, az intézményrendszer szervezeti felépítéséről szerzett ismeretek. Az etikai kérdések felismeElőzetes tudás
rése, véleményalkotás, érvelés képessége. Több szempontú megközelítés, a
vitatható kérdések kezelésének képessége.
A természettudományos ismeretek és megismerési készségek alkalmazása a
tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés várható eredményei, a lehetséges társadalmi, gazdasági forgatókönyvek, jövőt formáló teendők kérdéseiben.
Nevelési- fejleszA diákok pályaválasztási lehetőségeinek bővítése, önismeret fejlesztése, infortési célok
mációgyűjtés a tudományos és műszaki pályákról, társadalmi fontosságukról.
Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének, fontosságának felismerése, elfogadása. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan kerülhetnek a tudomáA mérési adatokon, szimuláción
Földrajz:
nyos-technikai eredmények a szé- alapuló számítógépes
A globális kihívások
lesebb nyilvánosság elé?
modellkészítés tudományban
lokális és regionális
Mely kutatási területeken várható betöltött szerepének, társadalmi
forrásai; a világgazdaáttörés, jelentősebb eredmény a
jelentőségének ismerete,
ság szerveződése és
közelebbi vagy távolabbi jövőelfogadása. Konkrét példa elemzése, működése.
ben?
esettanulmány.
Milyen területeken és módszerek- Etikai elemzés, önálló ítéletalkotás
kel dolgoznak a tudósok a jövő
a tudományt érintő konkrét
Környezeti nevelés és
előrejelzésén?
kérdésekben.
életvitel, társadalomisMelyek a hazai tudomány jelentő- A tudományos és technikai eredmé- meret fakultáció:
sebb műhelyei, milyen kutatások
nyek jövőt formáló hatásának felis- Pályaorientáció és a
folynak ezekben?
merése, a tudományos és műszaki
munka világa; az egész
Hogyan befolyásolhatják az újabb életpályák nagyobb elismerése, a
életen át tartó tanulás, a
tudományos eredmények, techno- pályaválasztási irányultság megfon- szaktudás, a műveltség
lógiai fejlesztések a társadalom
tolása.
fontosságának elfogafejlődését?
Érzékeny, felkészült látásmód a
dása és érvényesítése.
Milyen etikai kérdések merülnek
jövőben, a felnőtt életben várható
fel az új tudományos-technikai
tudományos-technikai fejlődéssel
eredmények, kutatások kapcsán?
kapcsolatban.
Művészetismeret–
Milyen technológiai alkalmazáNyitottság és elfogadás, egyben a
kommunikáció:
sok, új eszközök és eljárások
józan kritika képessége.
Tudós önéletrajzok,
megjelenése várható a közeli
A műszaki fejlesztés néhány kiemelt portrék, dokumentum
években, évtizedekben?
területének, aktuális helyzetének
írások.
Természet, tudomány, technika
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Tudományos kutatás célja, módszerei és szervezetei. A tudomány
társadalmi ellenőrzése, felelőssége.
Tudományos és műszaki életpálya
lehetőségek, tanulmányi irányok.
A hazai és nemzetközi tudományos élet intézményrendszere.
Kutatás és fejlesztés szerepe, jelentősége a nemzetek versenyképességében.
A tudományos kutatások frontvonalai napjainkban.
Előrejelzések, a tudomány megbízhatóságának kérdése.
A modern technológiák jövőbeli
alakulása, a modernitás fogalmának kiterjesztése (pl. zöld technológiák, élhető városok, körfolyamatok).
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

nyomon
követése, a célok és a várható eredmények megbeszélése, beszámolók,
tablók készítése.
A tudomány és technika társadalmi
ellenőrzése jelentőségének
felismerése, az erre szolgáló
konkrét eszközök ismerete.
A piaci elvek és a kutatásfejlesztés
közötti
kapcsolat pozitív és negatív példáinak értékelése

Tudományos kutatás, kutatás-fejlesztés, csúcstechnológia, bioetika, orvosetika, mesterséges intelligencia, megújuló energia,
környezettechnológia, biotechnológia, várostervezés.

A biológiai rendszereket meghatározó információs működés molekuláris szintű
mechanizmusainak megértése, ennek a magasabb szerveződési szintekkel való
kapcsolatba hozása. A biológiai információ átörökítésén, bővülésén és változásán alapuló, hosszú távú folyamatok megértése, az evolúció elmélet jelentőségének felismerése. Az emberi szexualitás biológiai alapokon nyugvó, de személyes és társas szempontokat is beépítő értelmezése. A párválasztás, párkapcsolat
és családi élet testi- és lelki hátterének átgondolása, felelős egyéni vélemény
kialakítása. Az emberi viselkedés, a humán magatartási komplex alapján való
elemzése, összehasonlító és humán etológiai szempontú magyarázása. A fenntartható fejlődés gondolatának mélyebb értelmezése, érvelő alátámasztása. A
természettudományi tanulmányok lezárása, összegzése, a fő gondolati ívek
mentén való keretbe foglalása.
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