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"Nemcsak az a fontos, hogy milyen világot 

hagyunk a gyerekekre, 

hanem az is,  hogy milyen gyerekeket 

hagyunk a világra." 

 

  /UNESCO jelmondat/ 
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B e v e z e t é s  

A Kö lcsey  Fe renc  G i mnáz iumban  a  neve lő  és  ok ta tó  munka  a  

pedagóg ia i  p rog ram a lap ján f o ly i k ,  ame ly  a  t öbbszö r  módos í to t t  

1993 .  év i  LXX IX .  t ö rvény t  t ük röz i .  

A pedagóg ia i  p rog ram magában  f og la l ja  a  neve lés i  p rog r a -

mot  és  a  he ly i  t an te rve t .  Az  egyes  d isc ip l inák ra  vona tkozó  2007 -

ben  f e lü lv i zsgá l t  a  NAT -on  a lapu ló  ke re t t an te rv re  épü lő  he ly i  t a n -

t e rvek  kü lön  k iadványkén t  je lennek  m eg ,  hogy  minden  munkak ö -

zösség  könnyen  hozzáf é r jen .  
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A Kölcse y Fe renc Gi mná zi um küld etésnyi la tkozata  

 A Budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium több mint 100 éves hagyományokkal rende l-

kező, elsősorban humán jellegű, a nyelvoktatásban folyamatosan kiemelkedő eredményeket 

elérő, 850 fős iskola. 

 

 Intézményünk arculatát a sokszínűség jellemzi.  A Kölcsey Ferenc Gimnázium 

7 NYELVEN BESZÉLŐ ISKOLA, ahol az emelt szintű nyelvoktatás több változata is műkö-

dik. Hagyományosan és kiemelten fontos a francia, melyen 1987 óta – két tanítási nyelvű 

formában – 5 szaktárgyat oktatunk. 

 

 Feladatunk az alapműveltség biztosításával az érettségire és a továbbtanulásra felké-

szíteni diákjainkat. Mindezt jó légkörben, az eredményes tanulás lehetőségét biztosítva kí-

vánjuk elérni. Azt szeretnénk, hogy diákjaink értékes emberi kapcsolatok birtokában, művelt, 

több nyelvet beszélő, a sportban és művészetekben is jártas emberként hagyják el az alma 

matert. 

 

 Tanáregyéniségeink és vezetőtanáraink igényes munkáján túl minderre biztosítékot 

jelenthetnek még a felvételi és versenyeredmények, az élsportoló osztályok és a diáksport-

kör versenyzőinek, az ének- és zenekarnak, valamint a magyar és francia nyelvű színjátszó 

kör tagjainak hazai és nemzetközi sikerei. 

Mag ya r- f ra ncia  két  ta ní tás i  nye l vű  képzés  

 A francia kultúra iránt hagyományosan elkötelezett Kölcsey Ferenc Gimnázium ma-

gyar-francia tanítási nyelvű képzése 1987 óta biztosít az intézménynek sajátos arculatot. 

Célja, hogy a hatályos tantervi programok maradéktalan elvégzése mellett a továbbtanulás 

szélesebb perspektíváit elérhetővé tegye. 

 

 A kéttannyelvű diákok számára a nyelv megtanulása nemcsak egyszerűen cél, ha-

nem eszköz is ahhoz, hogy a különböző szaktárgyakat francia nyelven sajátítsák el. Az utol-

só két tanévben alapos ismereteket szereznek a francia civilizáció hagyományairól és aktua-

litásairól is. A végzettek már az érettségi után piacképes, szaknyelvi ismeretekkel bővített 

nyelvtudással rendelkeznek.  
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Tekintettel arra, hogy a kéttannyelvű érettségi vizsga a francia állam által is elismert nyelv-

vizsgával egyenértékű, a hagyományos továbbtanulási lehetőségek mellett sajátos, hazai és 

külföldi francia nyelvű képzéseket is választhatnak. 

 Azt is fontosnak tartjuk, hogy a kéttannyelvűs tanuló különleges diákévekre emlékez-

zen majd vissza: anyanyelvi tanárokra, diákcserére, a francia hét programjaira. 

 

 A francia nyelv és kultúra iránt elkötelezett tanáraink olyan fiatalokat nevelnek, akik 

nyitottak más kultúrák befogadására, közvetítik a sajátjukat, a XXI. század európai polgárai-

nak érezhetik magukat. 
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H e l y z e t e l e m z é s  

Az isko la  adata i  

 Az iskola 

 elnevezése: Kölcsey Ferenc Gimnázium 

 székhelye: 1063 Budapest 

 Munkácsy Mihály utca 26. 

 fenntartó és felügyeleti szerve: 

 Budapest Főváros Önkormányzata 

 Budapest, V. Városház utca 9-11. 

 jogállása: önálló jogi személy, 

 gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv 

 alaptevékenysége: gimnáziumi nevelés - oktatás 

 típusa: gimnázium 

 évfolyamainak száma: 9-12. (4 évfolyamos gimnázium), 

  9-13. (nyelvi előkészítő osztállyal folyó oktatás), 

  9-13. (célnyelvi előkészítéssel folyó két tanítási nyelvű 

  gimnáziumi oktatás). 

 tagozata: két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás francia nyelven. 

  

 A tanulók 

  létszáma: 800 - 850 

 életkora: 14 -19 év 

 családi háttere a legtöbb esetben rendezett, bár igen sok a gyermekét 

 egyedül nevelő szülő. A családok anyagi helyzete átlagos, 

  rendszeres támogatásra osztályonként egy-két gyerek szorul. 

A tanulók kb. 90 %-a fővárosi lakos (kb. 10 % a kerületi lakhelyű), 10 %-a  

  pedig Budapest környékéről jár be. 
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 A tantestület 

 létszáma: 73 

 összetétele:  Minden tanár egyetemi szintű tanári végzettséggel és

 szakképzettséggel rendelkezik. Minden tantárgynak megfelelő szak, szakpá-

rosítás előfordul. 

 Tantárgyanként szakmai munkaközösségek működnek.  

Az isko la  he l yzete  és  hagyo má nya i  

 A Kölcsey Ferenc Gimnázium egyike Budapest nagy múltú tanintézményeinek. 1898-

ban alapították. 1921-ben vette fel Kölcsey Ferenc nevét. Az 1909-ben épült kétemeletes 

iskola Terézváros egyik patinás épülete. 

 

 A gimnázium az elmúlt száz év tükrében elsősorban humán beállítottságú, a nyelvokta-

tásban folyamatosan kiemelkedő eredményeket felmutató iskola. Latint, görögöt, németet és 

franciát már a legkorábbi időkben is lehetett a Kölcseyben tanulni, a 20-as években pedig 

már olaszt és angolt is választhattak növendékeink. 

Jelenleg tanulóink négy éven át két idegen nyelvet tanulnak, melyeket a következő hét nyelv 

közül szabadon választhatnak: angol, francia, német, olasz, orosz, latin, portugál.  

1987 óta magyar-francia két tanítási nyelvű osztályok működnek /évfolyamonként két osztály 

F,G/, melyek 5 éves képzési idejűek. A négy gimnáziumi osztályt nyelvi előkészítő előzi meg, 

és a képzési idő további részében öt tantárgyat /matematika, fizika, történelem, földrajz, bio-

lógia vagy informatika/ franciául tanulnak a tanulók. A két tanítási nyelvű tanulók kétnyelvű 

érettségit tesznek. Kéttannyelvi érettségi birtokában tanulóink nyelvi meghallgatás nélkül 

beiratkozhatnak franciaországi egyetemekre. 

Egy osztályban hagyományosan emelt szintű angol tanítás folyik. A 2004/05. tanév óta ez 

nyelvi előkészítő évvel indul, így itt a képzés 5 éven át tart. 

A D osztályunk ugyancsak nyelvi előkészítős fele az angol, fele az olasz nyelvet tanulja 

emelt óraszámban. 

A C általános tantervű kommunikáció központú osztályunk, amelyben az angol mellett igen 

gazdag a nyelvi kínálatunk. 

 

Az elmúlt évtizedekben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen /OKTV/ idegen 

nyelvekből sok helyezést szereztünk. 
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Az intézmény másik büszkesége a sportolókkal való foglalkozás. 1985 óta élsportoló osztá-

lyok (E) működnek, ahol az élsportolók tanulmányi és sport munkájának az összehangolásá-

ra különös gondot fordítunk. 2007-től kezdve közoktatási típusú sportosztályként működik. 

Nagy hagyományokkal rendelkezik a Diáksport Egyesület. Labdarúgóinkat, sportolóinkat 

nemzetközi szinten is elismerik. 

 

Az elmúlt években énekkarunk és zenekarunk sokszor szerzett arany minősítést, elnyertük 

az Év Kórusa címet. Több külföldi meghívásnak is eleget tettünk. 

A névadó emlékének ápolására az alábbi tevékenységformák szolgálnak: 

- Kölcsey-ünnepély, 

- Kölcsey-emlékérem kiosztása ballagóknak, 

- Kölcsey-jelvény, 

- kirándulás Szatmárcsekére, 

- Kölcsey-szobor koszorúzása, 

- kapcsolattartás a Kölcsey Társasággal. 

 

Babits Mihály /iskolánk volt tanára/ emléktábláját évente megkoszorúzzuk, megemlékezést 

tartunk. 

 

UNESCO-asszociált iskola vagyunk 1970 óta. Részt veszünk a MUB programjain, kapcsola-

tot tartunk más belföldi és külföldi UNESCO-iskolákkal és kirándulás szintjén a világörökség-

helyekkel. 

 

Jutalmazási hagyományok: 

- dr. Gelléri András-díj, 

- Kőnigsberg György vándorserleg /irodalmi, történelmi pályázat/, 

- Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány  

  /nyelvtanulás, diákcserék/, 

- Keller Gyula-díj /a legjobb labdarúgó és az iskoláért sokat fáradozó  

tanár/, 

- Márki János Alapítvány /diákönkormányzat/. 

 

Egyéb hagyományok: 

- gólyabál, szalagavató, ballagás, 

- nyílt napok, 

- iskolarádió, magyar és francia nyelvű iskolaújság, 

- évkönyv, 
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- vitakultúra tréning, 

- szaktárgyi napok, hetek, 

- magyar és francia nyelvű színjátszás, 

- diákcserék, 

- gólyatábor, 

- szakmák napja, 

- kézműves karácsony. 

 

Az isko la  vezetés i  sze rkezete  

 A gimnázium élén az igazgató áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

Munkáját három igazgatóhelyettes segíti, akik munkamegosztáson alapuló munkaköri leírás 

szerint önállóan, személyes felelősséggel végzik munkájukat. 

 Az iskolában folyó ügyintézést segíti az iskolatitkár.  

Az intézményen belül van egy saját működési szabályzat alapján működő gazdasági szerve-

zet, melynek élén a gazdasági vezető áll. 

 Az iskola irányításában részt vevő testületek: 

 - nevelőtestület, 

 - szakmai munkaközösségek, 

 - szülői szervezet, 

 - diákönkormányzat, 

 - közalkalmazotti tanács, 

 - szakszervezet.  

Kapcsolat tartás ,  i nformác ióá ra ml ás  

Szoros vezetés: az igazgató és a három igazgatóhelyettes napi kapcsolattartása, egy-

más folyamatos tájékoztatása. 

Iskolavezetőség: szoros vezetés + a gazdasági vezető, a szakszervezeti vezető és a 

 közalkalmazotti tanács ; szükség szerinti gyakorisággal beszámol az 

 előző időszak eseményeiről, kitűzi a további feladatokat. 

Szülői szervezet: A tanulók szüleivel az osztályfőnök tart kapcsolatot. Az osztályokat 

 képviselő szülőket az igazgatóhelyettes évente kétszer tájékoztatja az 

 intézmény munkájáról. 
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Munkaközösségvezetők: A pedagógus munkájának megítélésében az igazgató vagy 

 helyettese kompetens. A szakmai munka ellenőrzésében segítségükre 

 vannak a munkaközösség vezetők. 

Nevelőtestület: Röpgyűlésen vagy testületi értekezleten az iskolavezetés tagjai 

 tájékoztatják a nevelőtestületet, és lehetőséget biztosítanak a döntési, 

 véleményező és javaslattevő jogok gyakorlására. A tanárok a  szülőkkel 

 szülői értekezleten és fogadóórán találkoznak. 

 

Diákönkormányzat: Az osztályok diákképviselői alkotják, a diákönkormányzatot segítő 

 tanár irányításával működik. A kölcsönös kapcsolattartás és infor-

 mációcsere az iskolagyűléseken és a diákközgyűlésen valósul meg. 

 

A külső kapcsolatok rendszere, formája 

 

 Az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn: 

- a fenntartóval levelezés, megbeszélések, beszámolás formájában, 

- a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány kuratóriumával írás-

beli és szóbeli tájékoztatással, 

- kerületi általános iskolákkal levelezés, nyílt napok keretében, 

- a Francia Intézettel a nyelvi referensen és a lektoron keresztül, 

- a két tanítási nyelvű gimnáziumokkal és a KIE-vel, 

- a nyelvtanulási célú külföldi utak, diákcserék megszervezése során  

 francia, svájci, belga, angol, olasz, német, szlovák középiskolákkal 

levelezés és telefonösszeköttetés útján, 

- a Nevelési Tanácsadóval,  

- a Kölcsey Társasággal levelezés és találkozók formájában. 
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Az isko la i  é le t  re nd je   

A tanév rendje, beosztása miniszteri rendelet alapján történik. 

Hetes óraterv és órarend szerint egy műszakban tanítunk. A tanítási órák 8 óra 15 perckor 

kezdődnek, időtartamuk 45 perc. 

A szünetek időtartama 15 perc.  

A hivatalos ügyeket az iskolatitkári irodában 9 óra és 15 óra között lehet intézni. Az iskola 

szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig 7 órától 17 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben 

szerdán 9 és 12 óra között van ügyelet. A heti pihenő- és munkaszüneti napokon az iskolát 

zárva tartjuk. 

A tanítási szüneteket, az ünnepélyek rendjét, a szülői értekezletek és fogadóestek időpontját 

az iskola éves munkatervében határozzuk meg. 
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N e v e l é s i  p r o g r a m  
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Az isko lába n fo l yó  ne ve lés  és  okt atás  a lapelve i ,  cé l ja i ,  e l já r á -
sa i ,  módsze re i  

 Iskolánk a tagozatos és az emelt szintű nyelvi képzés hagyományait követi. A gimná-

ziumi képzés két szakaszból áll a NAT szerint, amely 2004. szeptember 1-jén lépett hatályba 

az első évfolyamon, majd felmenő rendszerben vezetődött be a többi évfolyamon. Az első 

szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és tizedik vagy a tizenegyedik évfolyam végéig 

tart, az általános műveltséget szilárdítja meg. A középfokú oktatás második szakaszában, 

amely az általános műveltséget mélyíti el, és a pályaválasztást segíti, a középfokú és az 

emelt szintű érettségire készíti fel a diákokat. 

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák rendszerében foglalták össze 

mindazokat az ismereteket és képességeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felnövek-

vő nemzedékek alkalmazkodjanak a világ változásaihoz, és maguk is változások kezdemé-

nyezői, alakítói legyenek, továbbá harmonikus, sikeres és boldog egyéniségekké, állampol-

gárokká váljanak. Oktatásunk és nevelésünk során fejlesztjük az anyanyelvi; idegen nyelvi 

kommunikáció; matematikai; természettudományos; digitális; a hatékony és önálló tanulás; a 

szociális és állampolgári; a kezdeményezőképesség és vállalkozói; az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáit. Különösen nagy hangsúlyt adunk az idegen 

nyelvi kulcskompetenciának. Ezek a kompetenciák egyrészt egymásra épülnek, másrészt 

egymást támogatják. 

Ugyanaz jellemzi a kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. E 

feladatok: az énkép; önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes 

kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; gazdasági nevelés, környezettuda-

tosságra nevelés; a tanulás tanítása; a testi és lelki egészség; felkészülés a felnőtt-lét szere-

peire. A kompetenciákat és kiemelt fejlesztési feladatokat a NAT-ra épülő helyi tanterveink-

ben érvényesítjük. 

Közvetítjük 

- az alapvető, tudományos igényességű ismereteket, 

- az etikai értékeket, 

- a helyes magatartási és viselkedési normákat, 

- az anyanyelv igényes használatát. 

 

Biztosítjuk az eltérő világnézetek tárgyilagos és többoldalú ismertetését, a vallási-világnézeti 

semlegességet. Igény esetén, tanórán kívüli foglalkozáson lehetővé tesszük a hit- és vallás-

oktatást. 
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Fejlesztjük tanulóink 

- gondolkodását, 

- kommunikációs képességét, 

- folyamatos igényét a tanulásra, 

- érdeklődését mások, a világ dolgai iránt, 

- egészséges életmódra törekvését, 

- akaraterejét, 

- a döntési és problémamegoldó képességet segítő személyiségjegyeit: 

 az önismeretet, 

 az önbizalmat, 

 az alkalmazkodó képességet, 

 a kudarctűrést. 

 

A fentiek segítségével célunk, hogy diákjaink 

- pontosak, rendszeretők, udvariasak, önállóak legyenek; 

- megfelelő önfegyelemmel, szorgalommal, tisztességgel rendelkezzenek; 

- magas műveltség és jó szervezőkészség birtokában legyenek; 

- önértékelésük helyes legyen; 

- dönteni tudjanak reális továbbtanulásukról; 

- kialakuljon bennük az élethosszig tartó tanulás igénye, az erre való képesség; 

 

- legyenek hajlandók felelősséget érezni önmagukért és azokért a közössége-

kért, amelyekben élnek, tevékenykednek; 

- harmóniában éljenek mikro- és makro környezetükkel, felkészülve arra is,  

hogy a gimnáziumot elhagyva egy folyamatosan változó világba lépnek. 

 

Arra törekszünk, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli 

tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhang-

ban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Egyaránt célunk, hogy a tanu-

lási nehézségekkel küzdő gyerekek kulturális hátrányát csökkentsük, valamint hogy biztosít-

suk az átlagon felüli képességek kibontakoztatását. 

 Mindezt jó belső légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, 

velük együttműködve kívánjuk elérni. 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a 

tanuló és tanára is. 
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 E célok megvalósítása érdekében a pedagógiai eljárások sokféleségét kívánjuk a l-

kalmazni. 

a.) A meggyőzés, a felvilágosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere, példák, 

minták, meggyőzés, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, előadás, vita, be-

számoló. 

b.) A tevékenység megszervezésének módszerei: megbízás, ellenőrzés, értékelés, gya-

korlás. 

c.) A magatartásra ható módszerek: helyeslés, biztatás, elmarasztalás, elismerés, dicsé-

ret.  

A sze mél yiségfe j lesztésse l  kapcs olatos  fe ladatok  

 

 Személyiségünk fejlesztése egész életünkre szóló feladatunk. A gimnáziumi évek 

ezen az úton lényeges helyet foglalnak el. Segítségükkel diákjaink felismerhetik, hogy egyé-

niségük nem csupán a körülmények hatására alakul, hanem megfelelő célok és eszközök 

birtokában maguk is alakítják. E készségszintű „tudás” elsajátíttatása egyik legnemesebb 

nevelői feladatunk. 

 A személyiségfejlesztés négy nagy területét egyaránt fontosnak tartjuk: 

 az értelem kiművelését (kognitív kompetencia), 

 a szakmai képzés alapozását (speciális kompetencia), 

 a segítő életmódra nevelést (szociális kompetencia), 

 az egészséges és kulturált életmódra nevelést (személyes kompetencia). 

 

E feladatok a tanórai, a tanórán kívüli és az iskolán kívüli nevelés során végezhetők 

el. 

A személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási és az osztályfőnöki óra. A 

helyi tantervekben megfogalmazott képességfejlesztési módszerek egyben a személyi-

ségfejlesztő oktatás, nevelés követelményeinek is megfelelnek.  A kognitív kompetencia 

fejlesztése a szakórákon érhető el a megismerési vágy fejlesztésével, a tapasztalati és 

értelmező tanulás elsajátíttatásával stb. 

Az osztályfőnökök arra törekszenek, hogy olyan beszélgetések, viták alakuljanak ki az 

osztályfőnöki órákon, amelyek során diákjainkat alaposabban megismerik, s így segítsé-

get tudnak nyújtani nekik személyiségük alakításában.  
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A 9-10. évfolyamon szereplő tantárgyi modulból a 9. évfolyamon kialakított tánc és 

dráma tantárgy keretében folyó drámaóra a személyiségfejlesztés fontos területe. E 

szakterületen végzett pedagógusaink erre szakmai fedezetet jelentenek. 

A tanórákon kívüli lehetőségek közé tartozik a gimnázium tanulói által alapított Vita-

kultúra Egyesület. E szervezet minden évben kétszer tréninget szervez a diákok számá-

ra. Ezeknek az összejöveteleknek a vitakészség fejlesztésén kívül a személyiségfejlesz-

tés és a közösségépítés is céljuk. 

Pályázati forrásból rendszeresen szervezünk a személyes hatékonyságot fejlesztő 

Gordon-tréninget diákok számára. 

Az iskolán kívül minden alkalom - a kirándulástól a színházlátogatásig - a differenciált 

személyiségfejlesztést szolgálja. 
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A közösségfe j lesztéssel  kapcsolat os  kérdések  

 

 A személyiségfejlesztéssel szorosan összefügg ez a nevelési feladat, hiszen e folya-

mat során alakul ki az egyén és a társadalom közötti kapcsolat. 

 „A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös 

értékrend és tudat tart össze.” (Hankiss Elemér) 

Mivel egy-egy osztály egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének összefogó kerete, alap-

vető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a diákok spontán, véletlenszerű 

gyülekezete, fontos célunk, hogy ebből a csoportból olyan valódi közösséget formáljunk, 

amely képes és a közös cél érdekében hajlandó a közös értékrend elfogadására, és az isko-

la keretein belül ennek megfelelően viselkedik, munkálkodik. 

1. A tanórákon megvalósítható feladatok: 

 a tanulás támogatása: kölcsönös segítségnyújtással, a tanulmányi és munkamorál 

erősítésével, 

 a tanulói kezdeményezések erősítése, 

 az önállóság, öntevékenység, önigazgató képesség fejlesztése, 

 különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, kísérlet, verseny stb.) az 

együvétartozás, az egymásért való felelősség erősítése. 

 

2. Tanórákon kívüli foglalkozások (kirándulások, múzeum- és színházlátogatások stb.) fel-

adatai: 

 a kulturált, társas kapcsolatok igényének kialakítása, 

 az iskolán kívüli művelődés iránti közösségi vágy fejlesztése, 

 a közvetlen környezet értékeinek felismerése és védelme, 

 a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás ki-

alakítása 

 

3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai: 

 a diákok önirányító, önszervező képességeinek kialakítása, 

 a jogok és kötelességek egymástól való elválaszthatatlanságának elfogadtatása, 

 régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, 

 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 

 olyan közösség kialakítása, amely büszke saját sikereire, és ez újabb célok megvaló-

sítására ösztönzi. 
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A bei l leszkedési  ne hézségekke l  k üzdő tanulók  seg í tésé re  i r á -
nyuló  pedagógia i  tevéke nység  

 

Osztályfőnöki és tanári munka a beilleszkedéssel küzdő tanulók esetében 

 

 A beilleszkedési nehézségek abban jelentkeznek, hogy a diák nehezen válik a közös-

ség egyenértékű tagjává, mert túlságosan visszahúzódó személyiség, vagy olyan deviáns 

szubkultúra értékrendjét kezdi vallani, amely ellentétes a társadalomban elfogadott értékek-

kel. Az első esetben munkánkkal azt a folyamatot erősítjük, amelyben a serdülő személyisé-

ge erősödik. A másik esetben arra kell törekedni, hogy a tanulók az osztályfőnök és a taná-

rok kontrollja alatt formálják az osztályban kialakuló közösségi értékeket. 

 Intenzív osztályfőnöki, tanári munkával kell törekednünk arra, hogy az osztályokban, a 

korcsoportokban helyes, építő érték- és életmódminták váljanak uralkodóvá. Ebben a szülői 

közösséget partnernek tekinthetjük. 

 

A tanulást segítő tevékenységek: 

 korrepetálás 

 felzárkóztatás 

A te hetség ,  képesség k ibontakozt atását  segí tő  tevéke nységek  

 Elegendő számú (minimum 8 fő) jelentkező esetén bármely – általunk tanított tan-

tárgyból indítunk emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozást. A tanuló joga a meghirdetett 

foglalkozások közül választani, figyelembe véve azt is, hogy melyik pedagógus tartja az órá-

kat. 

 

Szakkörök 

A diákok igénye szerint a munkaközösségek tervezik.  

Jellegük lehet 

 - tehetséggondozó, 

 - hobbi jellegű. 

 A tehetséggondozást ezen kívül pályázatok kiírásával, versenyekkel, eredmények közzé-

tételével, fakultációs lehetőségekkel, irányított otthoni munkáltatással segítjük elő. 
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 Énekkar, zenekar 

 Számára az iskola szereplési lehetőséget biztosít. A próbák délután vannak. 

 Sport 

 A mindennapos testedzés formái: 

 - órarend szerinti órák, 

 - tömegsport délutánonként, 

 - önkéntes részvétel a DSE szakosztályok edzésein. 

 Könyvtárak 

 A magyar és francia nyelvű könyvtárat és azok folyóirat-olvasóit az  intéz-

mény minden tanulója igénybe veheti. 

 

A g ye rmek-  és i f j úság védele m,  a  s zociá l is  hát rá nyok e nyhí tése  
és  a  tanulás i  kuda rc nak k i te t t  ta nulók  fe lzá rkóztatása  

A legnagyobb gyötrelem, ami egy gyerek szívét marcangolhatja az, hogy nem szeretik. 

 Lehetőségeink szerint mindent megteszünk a gyermeki gyötrelmek, az elhanyagolás, 

a szeretetlenség ellen. Gimnáziumunk lehetőség esetén szakembert is alkalmaz. Az osztály-

főnökök és a diákönkormányzat vezetője együtt igyekszik az egyre sokasodó bajoktól olta l-

mazni a tanulókat. 

A pedagógiai segítés formái 

 A gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében 

rendszeresen kapcsolatot tartunk és együttműködünk a szülővel, tájékoztatjuk 

gyermekével kapcsolatos kötelezettségeiről.  

 Az osztályfőnök különös gondot fordít arra, ha diák tanulmányi eredménye 

romlik, vagy tanuló magatartása ezt indokolttá teszi. Szükség esetén a szülő 

bevonásával megkeressük azt az intézményt, amely az adott problémához 

megfelelő szakmai segítséget tud nyújtani (családsegítő központ, nevelési ta-

nácsadó, drogambulancia, gyámügy, gyermekjóléti szolgálat stb.) 

 A gyermekét nem a jogszabály szellemében nevelő szülő esetén kötelesség-

szegés címén hatósági eljárást kezdeményezünk. 
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 A környezeti és mentális ártalmak ellen lehetőségeinkhez képest hatékonyan 

próbálunk fellépni. 

 Az iskola területén diák nem dohányozhat, még ha be is töltötte a 18. életévét. 

 A diákok számára rendszeres drogellenes előadások, interakciós foglalkozá-

sok szervezésével, szülői értekezleten a figyelem felhívásával igyekszünk ko-

runk e terjedő vészével felvenni a harcot. 

A szociális segítés formái 

 Az osztályfőnökök felvilágosító munkát végeznek a szülői értekezleteken, a 

fogadóórákon a szociális juttatásokról 

 Figyelemmel kísérjük az erre a területre vonatkozó központi pályázatokat. 

 Ösztönözzük tanulóinkat a pályázatokon való részvételre. 

 Az iskolában étkezési hozzájárulást és tankönyvtámogatást kapnak azok, aki-

ket a törvény szerint ez megillet. 

 Diákjaink az alapítványunkhoz is fordulhatnak egyszeri határozott célú segély-

kéréssel. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulókat kisebb csoportokban, illetve ha szükséges, egyénileg

 korrepetáljuk, segítjük. A versenyeken, edzőtáborokban való részvétel miatt

 hátrányba kerülő élsportolóink tanulmányi munkájára kiemelt figyelmet fordítunk. 

Az épül et  á l lapota ,  a  ne velő -oktató  munkát  seg í tő  es zközök és  
fe lszere lése k jeg yzéke  

 

 Az 1909-ben átadott, magyar szecessziós stílusban épült gimnázium egykori szépsé-

gét, korszerűségét csak nyomokban lelhetjük fel jelenlegi állapotában. A 90-es évek elejének 

külső tatarozásának eredménye láthatatlanná vált. A meredek tetőn nincs középső hófogó, 

kiadós esőzés idején a külső falrész ázik. A néhány éve felújított sportudvar műanyag gyepe 

rohamosan romlik. Lassan alkalmatlanná válik a rendeltetésszerű használatra. Az épület 

belső állaga ennél is rosszabb: a csatornarendszer elavult, az elektromos hálózat szintúgy. A 

majdnem 100 éves ajtók közül sok repedt, hiányos állapotban található. 

 Az épület évtizedek óta rászorul egy alapos és igényes felújításra. 
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 A kötelező munkaeszköz- és felszerelési jegyzék alapján több hiányossággal találko-

zunk tárgyaink esetében, és a meglévő felszerelések közül sok nem megfelelő állapotban 

van. 

A listát a meglévő és még hiányzó felszerelésekkel együtt mellékletként szerepeltetjük. 

A szülő ,  ta nuló  és  pedagógus eg yüt tműködésé nek formái ,  t o-
vábbfe j lesztésé nek l ehetőségei  

 

 A gimnázium csak akkor működhet eredményesen, ha a diákok érdeklődésére 

épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Mindazonáltal nem feledkezhetünk meg arról 

sem, hogy a közoktatási törvény a szülők iskolával támasztott jogai mellett azok kötelessége-

iről is rendelkezik. S mivel a pedagógiai program nyilvános dokumentum, így felhívjuk erre is 

a figyelmet. A pedagógiai program, a házirend, a minőségirányítási program olvasható a 

honlapunkon, vagy az iskolai könyvtárban. Ezekkel kapcsolatban igény esetén tájékoztatást 

adunk a megbeszélt időpontban. 

 

A szülő kötelessége 

 a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséről való gondoskodás; 

 a tankötelezettség teljesítésének biztosítása; 

 a tanulmányi előmenetel figyelemmel kísérése és ehhez a tőle elvárható összes segí-

tés megadása; 

 a gyermekét tanító pedagógusokkal rendszeres kapcsolattartás stb.; 

 a pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása 

és tartatása; 
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Az együttműködés 

 alapja: a tanuló iránti közös nevelési felelősség; 

 megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékeny-

ség; 

 feltétele: a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség; 

 eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlő-

dő diák személyisége. 

Az együttműködés formái 

a.) a szülők részéről: 

 együttműködő magatartás, 

 őszinte, udvarias, egymást becsülő véleménynyilvánítás, 

 a nevelési gondok őszinte megbeszélése és a közös megoldás keresése, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségeknek a gyerek érdekében való le-

győzése, 

 szponzori segítségnyújtás; 

b.) az iskola részéről: 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése, 

 folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, 

 előre tervezett szülői értekezletek, fogadóórák; 

 rendkívüli szülői értekezletek, fogadóórák; 

c.) a szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

 közös rendezvények a szülők, diákok, tanárok részvételével, 

 előadások az egészségnevelés, a helyes életmód, a továbbtanulás stb. téma-

körében; 

d.) a pedagógusok: 

 maguk választhatják meg a pedagógiai program alapján a tanítás és a nevelés 

módszereit, 

 a nevelőtestület tagjaiként gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 



  Pedagógiai program 

  23 

Környezet i  és  egés zségne ve lés i  p rogra m  

Környezeti nevelés 

 

A környezeti nevelési program a nevelési program önálló melléklete. 

 
1. A környezeti és egészségnevelési program alapjai 

 

Iskolánk tantestülete a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvek szerint (NAT 

243/2003), annak végrehajtására középtávú stratégiát dogozott ki.  

Ebben meghatározza a terület céljait és feladatait, valamint a végrehajtásukhoz szükséges 

feltételeket. 

 

Meggyőződésünk: a nevelés célja, hogy segítsen minden tanulót a környezeti tudatosság és 

a környezet problémái iránti érzékenység kifejlesztésében, a környezettel kapcsolatos tevé-

kenységnek alapot nyújtó etika kifejlesztésében és olyan képességek kialakításában, melyek 

szükségesek a környezet védelmével és jobbításával kapcsolatos állampolgári kötelezettség 

teljesítésében helyi, nemzeti, globális és egyetemes szinten egyaránt. 

 

1.1. Törvényi háttér 

 

1972-ben az ENSZ Emberi Környezet Konferenciáján javaslat született, amely a világ orszá-

gaiban környezeti nevelési programok kidolgozását ösztönözte.  

1977-ben született meg a Tbiliszi Nyilatkozat, a környezeti nevelésről szóló hivatalos közle-

mény. Ez meghatározza a környezeti nevelés szükségességét, céljait, objektív kategóriáit és 

irányelveit. 

1992-ben a riói Környezet és Fejlődés Világkonferencián elfogadták az Agenda 21-et, a 21. 

századra szóló 800 oldalas akciótervet. Ennek előirányzatai a Tbiliszi Konferencia megállapí-

tásain és javaslatain alapulnak.  

 

Ez a továbbiakban három fő programterületet határoz meg: 

 A nevelést a fenntartható fejlődés felé kell irányítani 

 A közvélemény tudatosságát fokozni kell 

 Segíteni kell a képzést 
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A fenti kezdeményezéseket magába olvasztja az ENSZ 57. közgyűlése 2002 decemberé-

ben, amely a 2005-2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvání-

totta. 

 
Hazánk alkotmánya a következő elveket rögzíti: 
 

18.§ A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környe-

zethez. 

70.§  A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi 

és lelki egészséghez. 

Az iskolák számára a 243/2003. sz. kormányrendelet (NAT) kiemelt fejlesztési feladatként 

definiálja a környezeti nevelést.  

 

2. Helyzetkép, helyzetelemzés 

 

Az iskola helye és működése környezeti nevelési szempontból 

Az iskola Budapest belvárosi részén épült, zsúfolt, bérházakkal sűrűn beépített terüle-
ten. Az iskola helye és az épület állaga befolyásolja a környezeti nevelés tartalmát, lehető-
ségeit. 

A zajos, légszennyezett környezetben a Városliget közelsége, a Fővárosi Állat és Növény-

kert teszi kellemesebbé a mindennapi iskolai életet, és ad lehetőséget a természeti környe-

zet vizsgálatára. 

A környezeti nevelés tantestületünk természettudományos tanárainak mindig is szív-

ügye volt. Az osztályfőnöki órák tudatos tervezésében nagy szerep jutott a környezeti neve-

léssel kapcsolatos témáknak. Iskolánk kb. 80 fős tantestülete már eddig is számos területen 

magas színvonalon tett a tanulók környezet- és egészségnevelésének fejlesztéséért, annak 

ellenére, hogy csak az idén készült átfogó környezeti nevelési terv. A közelmúlt fejlesztési 

folyamataihoz szervesen kapcsolódik a koncepció. 

 

Iskolánk a Comenius 2000 minőségbiztosítási program működtetésével gondoskodik 

arról, hogy reális képet kapjunk munkánkról és a legfontosabb minőségi kérdésekben célokat 

tűzzünk ki magunk elé. A tantestület önértékelése, a tanuló, a szülők és az iskolával együt t-

működő szervezetek visszacsatolása alapján határozzuk meg szervezeti céljainkat, ez a 

garanciája annak, hogy iskolánk működése egyre magasabb színvonalon tud eleget tenni a 

társadalom kívánalmainak. 
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Iskolánk pedagógusai minden évben részt vesznek olyan módszertani műhelymunkában, 

kreativitásfejlesztő tréningen, ahol elsajátíthatják a környezettudatosság fejlesztéséhez 

szükséges új módszereket. Ez a nevelés eszköztárának bővítésével, munkánk értékelésével 

és megújításával biztosítja, hogy az új kihívásokra felkészülten reagálni tudjunk. 

 

A tanulók rendszeresen részt vesznek diákcseréken, a hozzánk látogató külföldiek 

programjában szerepel az épített és a természeti környezet vizsgálata. 

Az arra nyitott diákok számára tanórán kívüli tevékenységi formákban biztosítjuk annak lehe-

tőségét, hogy kortárs közösségben fejlesszék problémamegoldó készségeiket, különösen a 

konfliktuskezelés, az önálló véleményformálás, az állampolgári részvétel és cselekvés, az 

önszerveződés, az analizálás és szintetizálás, a holisztikus szemlélet és empátia területén. 

 

3. A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

3.1. Hagyományos tanítási órák 

A tanórákon a tanulók tájékoztatása és felvilágosítása folyik hagyományos és interak-

tív módszerekkel egyaránt. 

Célunk, hogy a tanulókban kialakítsuk az ismeretek önálló megszerzésének igényét, így sta-

bil elméleti alapokat szerezve környezettudatos magatartást tanúsítsanak. 

Valljuk, hogy a környezeti nevelésnek folyamatosnak kell lennie, át kell hatnia minden 

tantárgyat minden évfolyamon. A tanulóknak minél konkrétabb és közvetlenebb tapasztala-

tok megszerzését kell biztosítania, bevonva őket saját közösségük valós környezeti problé-

máinak tárgyilagos megközelítésű vizsgálatába. 

Éppen ezért környezeti nevelés nemcsak a természettudományos tantárgyi órákon folyik, 

hanem drámapedagógia, ember- és társadalomismeret, vagy nyelvi társalgási óra stb. kap-

csán is. 

Oktatófilmek állnak rendelkezésünkre, melyek segítenek a problémafelvetés és elemzés 

területén.  

 

Könyvtárunkba rendszeresen járnak természetismerettel kapcsolatos folyóiratok. Az 

Élet és Tudomány, a Búvár és a Természet Világa cikkeinek önálló feldolgozásával bővíthe-

tik ismereteiket tanulóink. 
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A laboratóriumban a nemzetközileg használt egységes veszélyjeleket, az európai szabvány 

szerint feliratozott és szimbólumokkal ellátott anyagok kezelési szabályait sajátíthatják el.  

Az órákon külön felhívjuk figyelmüket a háztartásban használatos veszélyes anyagok jelzé-

seire is. Egyszerűbb kísérleteket, vizsgálati módszereket alkalmazunk, ezek kiértékelését, a 

következtetések megfogalmazását kiemelten kezeljük. 

3.2. Nem hagyományos tanórai keretek 

 A tanév során megrendezzük a Természettudományos hetet. Ennek témáját mindig 

az adott év valamilyen aktualitása adja, idén pl. „Környezetvédelem a médiában” 

címmel tartottuk a rendezvényeket. A hét végén versenyt rendezünk, amire a diákok 

pályaművekkel neveznek be. Ezeket kiállítjuk, értékeljük, majd az iskola könyvtárá-

ban helyezzük el. 

 Évek óta szervezünk evezős tábort a Felső-Tiszára, ahol a gyerekek természetes 

környezetben maguk gondoskodnak ellátásukról. Megtapasztalják az érintetlen ter-

mészeti környezet csodáit, fogékonyak lesznek ennek megőrzésére. 

 Megünnepeljük a jeles napok közül a Madarak és fák napját. Az Állatkertben és a 

Budakeszi Vadasparkban szervezünk évfolyamonkénti versenyt. 

 Használtelem-gyűjtő tartályt állítottunk fel az iskola folyosóján. Felhívjuk a tanulók 

figyelmét az elemekben levő veszélyes környezetszennyező anyagokra. Arra ösztö-

nözzük őket, hogy az otthon keletkezett hulladék elemeket is megfelelően kezeljék. 

 Két éve megrendezzük a Szakmák napját. Tanítványaink számos olyan foglalkozás 

képviselőjével ismerkedhetnek meg személyesen, akinek a környezetvédelem szív-

ügye.  

 Versenyeken indítjuk tanítványainkat, ahol a környezet-és természetvédelem a téma 

(pl. Curie természetismereti verseny, Csapody Vera természetismereti verseny). Jö-

vőbeni célunk az, hogy a részvétel mellett magasabb szintű felkészítéssel iskolánk 

sikeresebben szerepeljen ilyen és hasonló versenyeken. 

 Vitakultúra Egyesület alakult iskolánkban. Tematizálnak olyan kérdéseket is, ame-

lyek arra keresik a választ, hogyan lehet bevenni a környezettudatosság fejlesztését 

a magatartásformálásba. 

 

 Bekapcsolódtunk a BISEL vízminőség-vizsgálati rendszerbe. Tavaly pályázati 

pénzből felújítottuk eszköztárunkat egy hordozható ökobőrönddel, ez nagy segítség 

lesz a terepi vízvizsgálatoknál. 
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 Részt veszünk a savas eső és a zuzmóprogramban is. Ennek keretében a tanulók 

önállóan végeznek pH-méréseket, és zuzmófaj-vizsgálatot, valamint borítási száza-

lék-számításokat. 

 

 2008-tól részt veszünk az ökoiskola programban. 

 

4. Erőforrások 
 

Környezeti nevelési munkánkhoz elengedhetetlen az iskolán belüli és az isko-

lán kívüli partnerekkel való együttműködés. A következő tanévben kidolgozzuk 

részletesen is, milyen kapcsolatrendszer kiépítése szükséges a hatékony mű-

ködéshez. 

 
4.1. Iskolán belüli erőforrások 

 

 Tanárok 

 

Iskolánkban példásan együttműködnek a természettudományos munkaközösségek.  

A szakfeladatokat ellátó tanárok rendszeresen részt vesznek továbbképzésen, tájékoztató-

kon, konferenciákon.  

Ahhoz, hogy a környezeti nevelés és oktatás eredményes legyen, más kollégákat is érzé-

kennyé kell tennünk a környezeti kérdések iránt. Az értekezleteken javaslatokat kell tennünk 

a közös munkára. Saját tapasztalatainkat elmondva, problémákat felvetve ösztönözzük őket 

cselekvésre, ami példaértékű lehet a tanulók számára is. 

Évfolyamokra lebontva kidolgoztuk az osztályfőnöki órák tartalmát, így a környezeti és az 

egészségneveléshez kötődő feladatokat is. Az osztályfőnök személye döntő lehet a tanulók 

attitűdjének alakításában. Általános tájékozottsága, problémafelismerő és -feldolgozó képes-

sége segíthet a környezethez való helyes viszony kialakításában. 

Figyelemmel kísérjük a környezeti neveléshez kapcsolódó pályázatokat, ez a tanulmányi 

ügyekért felelős igazgatóhelyettes feladata. 

 

 Diákok 
 

Az iskola minden diákja köteles vigyázni környezetére. Az olyan öntevékeny csoportok, mint 

a diákönkormányzat, vagy a Vitakultúra Egyesület közösségszervező erő lehet, hathatós 

segítséget nyújthat a környezet védelme iránt érdeklődő és elkötelezett tanulóknak, tanárok-

nak. Ők maguk szervezhetnek meg témanapokat, szelektív hulladékgyűjtést, öreg- diák ta-

lálkozót stb. 
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 Szülők 
 

Az iskolai környezeti nevelés terén is nélkülözhetetlen a családi háttér, amely jó esetben 

megerősíti az iskola által közvetített magatartási normákat.  

A szülőket megfelelő kommunikációval be lehet vonni az iskola céljainak elérésébe, így haj-

landók aktívan közreműködni - Szakmák napja -, vagy anyagi fedezetet biztosítani. 

Adójuk 1 %-át szívesen felajánlják, és a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítványba is 

jelentős összegeket hajlandók fizetni. 

 

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 
Példamutató, ha a tanulók az iskolai élet minden területén látják, hogy a környezetvédelem 

közügy.  

Az adminisztráció támogatja a tanári munkát az egyes programok hátterének biztosításával. 

Részt vállalnak pl. a papír szelektív gyűjtésében, illetve nem használnak feleslegesen papírt.  

A takarítók tisztán tartják az épületet, és környezetkímélő tisztítószereket használnak. A büfé 

kínálata egészséges ételekkel bővül, a gondnok biztosítja az iskola zavartalan technikai mű-

ködtetését. 

Az iskolaorvos és a védőnő előadásokat tart az egészséges életmódról, a családtervezésről. 

A lányoknak megtanítja az emlőrák kiszűrését önvizsgálattal. 

 
4.2. Iskolán kívüli kapcsolatok 

 

 

 Fővárosi Állat- és Növénykert 

 
Az intézménybe éves bérletet váltottunk 30 fő diák és 3 fő pedagógus részére. 

Itt volt az egyik helyszíne a Madarak és fák napja rendezvényének. Zoopedagógusok segít-

ségével készítettünk feladatlapokat és jelöltük ki az akadályverseny állomásait.  

 

Az interaktív hulladék kiállítást rendszeresen látogatjuk, az Állatkert ehhez szakvezetést biz-

tosít. A jövőben is feltétlenül számítunk együttműködésükre. 

 
 Környezetgazdálkodási Intézet 

 

A savas eső és a zuzmóprogram az ő szervezésükben bonyolódik. Biztosítják a pH-

méréshez szükséges indikátorokat, a zuzmóskálát, és a feladatlapokat. Méréseink eredmé-

nyeit további feldolgozásra, elemzésre küldjük hozzájuk. 
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 Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 

 

A minisztérium Oktatási Osztálya biztosította számunkra a BISEL vízminőség vizsgálathoz 

szükséges eszközöket, és a vizsgálat menetét tartalmazó írásos anyagot.  

Terveink szerint a tavaszi szünet után fogjuk az első méréseket elvégezni, és az eredmé-

nyek beküldésével a vízminőség-vizsgáló iskolák hálózatába bekapcsolódni.   

 

5. Alapelvek, jövőképek, célok 
 

5.1. Alapelvek, jövőkép 

 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat tartjuk szükségesnek kiemelten kezelni: 

 a fenntartható fejlődés, 

 a kölcsönös függőség ok-okozati összefüggései, 

 alapvető emberi szükségletek kielégítése a környezet pusztítása nélkül, 

 fogyasztás helyébe életminőség, 

 a biológiai és társadalmi sokféleség szerepének megértése, 

 diákjaink aktív, kezdeményező szerepvállalása, 

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, 

 a tanult környezettudatos szemlélet elterjesztése. 

 

5.2. Rövidtávú célok és feladatok 

 

A fentiek megvalósításának érdekében célunk az, hogy a környezettudatos szemléletformá-

lás részfeladatai kézzelfoghatóan megjelenjenek az iskola működésében, ezzel elérjenek 

minden tanulót, sőt szűkebb környezetüket is. 

 

Olyan tanulókat kívánunk elengedni az iskolából, akik: 

 

 felismerik és képviselni tudják érdekeiket; 

 nyitottak arra, hogy a globális kihívásokról gondolkodjanak, 

 szolidaritást vállalnak a hazánkban és bolygónk más pontjain élők sorsával, és együt-

tes munkával cselekszenek a válságok felszámolása érdekében 

 megfogalmazzák céljaikat, látják helyüket a világban, felkészültek arra, hogy az élet-

hosszig tartó tanulás révén képesek legyenek követni a világ fejlődését 
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5.3. Stratégiai lépések 

 

A célállapot eléréséhez számos terület reformját kell megtervezni és véghezvinni. 

Elsősorban az osztályfőnöki munka, a szakórák környezeti nevelés irányú átformálása, a 

pedagógus-továbbképzés, a középvezetői munka kiszélesítése, az iskolai forrásteremtés, a 

tanórán kívüli tevékenységi területek erősítése, és ezek környezeti nevelés részének meg-

tervezése szükséges.  

Ahhoz, hogy a kívánt célállapotot elérjük, e feladatok egy-egy kisebb részének elvégzését 

vesszük be munkatervünkbe, az alábbi sorrendben: 

 

 1. év: a pedagógusok környezettudatosságának erősítése 

 2. év: szaktárgyi tananyagfejlesztés 

 3. év: az osztályfőnöki munka módszertani fejlesztése, a környezettudatosság-

fejlesztési módszerek elterjesztése 

 4. év: a középvezetői munka erősítése (értékelés, munkatársak motiválása, ado-

mányszervezési módszerek fölülvizsgálata, öntevékeny szervezés stb.)  

 5. év: a tanórán kívüli tevékenység erősítése – a környezettudatosság évének meg-

hirdetése 
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Egészségne velés i  p rogra m  

 

Az egészség érték, személyes és egyben össznemzeti kincs. A gazdasági fejlődés, a 

versenyképesség fontos tényezője az egészséges, megfelelően képzett egyén, aki fizikai és 

szellemi teljesítőképességének javát tudja nyújtani. 

A Nemzeti Alaptanterv kimondja: „az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő 

nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a 

tanulók testi, lelki és szociális fejlődését.” 

Ennek kapcsán szükséges, hogy az iskola személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a 

pozitív beállítódásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, ifjak egész-

ségi állapotát javítják. Meg kell teremteni az iskola területén a mindennapos testmozgás le-

hetőségét. (mozgatható kosárpalánk az udvarra, videomagnó és tv-készülék biztosítása a 

„kis” tornateremben). 

Cél: egy olyan szemlélet kialakítása, amely további ismeretszerzésre, főként cselekvésre 

ösztönzi a tanulókat. 

Az isko la  egészség ne velés i  fe lada ta  

A 28/2000. (IX.21.) OM rendelet szerint „Az iskola helyi tantervébe -az osztályfőnöki nevelő 

és oktatómunkához kapcsolódva- be kell építeni az egészséges életre nevelést, illetve 

egészségvédelmet szolgáló tananyagot, melynek időkerete az 5-12. évfolyamon nem lehet 

kevesebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál (10§.(5).” 

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a kü-

lönböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az osztályfőnök személyisége 

és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyermekek kialakuló, formálódó személyiségét. 

 

Ajánlott órai témák: 

9. évfolyam 

- a háztartás, az iskola, a közlekedés leggyakoribb egészséget, testi épséget veszé-

lyeztető tényezői és ezek elkerülésének módjai, 

- saját környezetük ápolása, tisztán tartása, 

- ismerjék meg a tanulók a nagy betegségcsoportokat, halljanak a betegségek rizikóté-

nyezőiről, 

- felfogások az egészségről, 
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- felfogások az életmódról, 

- kapcsolatok és a megjelenés, 

- a viselkedés és öltözködés szabályozása, 

- a képességek kibontakozása, 

- a kommunikációs készség fejlesztése, 

- a megbecsülés, a tiszteletadás és a segítőkészség fejlesztése, 

- személyi higiéne, a serdülőkori tisztálkodás, bőrápolás, 

- elsősegélynyújtás, 

- egészséges táplálkozás, 

- a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

- a reggeli étkezés fontossága, 

- táplálkozási piramis, 

- vegetarianizmus és egyéb táplálkozási eltérések, 

- a helytelen táplálkozás okozta civilizációs betegségek, 

- a szabadidő eltöltése az ifjúság életének egyik legalapvetőbb kérdése, 

- A sport az egészséges versenyszellem kialakításával biztosítja az esélyegyenlősé-

get. 

 

Ma már vitathatatlan az a felismerés, miszerint a sporttal, az önfeledt testmoz-

gással - örömszerző hatása miatt - megelőzhetjük a káros szenvedélyek kipró-

bálásának, rászokásának az esélyét. Az Egészségügyi Világszervezet 5-18 

éves korban napi egy óra fizikai aktivitást javasol. A csonttömeg, az izomzat 

életünknek ebben az igen gyorsan fejlődő szakaszában alakul ki és egész éle-

tünk során meghatározó marad. 

 

10. évfolyam 

- a család hatása az életmódra, 

- a kortársak hatása az életmódra, 

- az önismeret, önbizalom fejlesztése, 

- az empátiás készség fokozása, 

- elfogadó, segítőkész magatartás, küzdelem az agresszivitás ellen, 

- a szociális érzékenység fejlesztése, 

- az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, 

- a másság ismerete, elfogadása, 

- a dohányzás, alkohol, drog veszélyei, hatásuk az egészséges, fejlődő szervezetre 
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A gyerekek is tudják, hogy a dohányzás veszélyes, a mértéktelen italozás súlyosan ár-

talmas az egészségre, különösen az agyra. A drog rabságába került fiatalok nehezen, és 

nem is mindig képesek visszakerülni a társadalomba, mégis sokan áldozatai lesznek ezek-

nek az embertelen szenvedélyeknek. Érdemes építeni a kortárs-segítő közösségfejlesztő 

munkájára, hiszen a tinédzsereknek különleges képességük van egymás meggyőzésére, 

mert erősen működik a csoportszellem. A helyes ismeretek eljuttatása után hatékony módon 

tudják egymást meggyőzni. 

 

11. évfolyam 

- a társadalmi együttélés szabályai, 

- a pozitív döntéshozás és stressz kezelés tanítása, 

- akaratfejlesztés, 

- a kudarc feldolgozása, az önismereti nevelés a pozitív énkép kialakításán keresztül a 

szenvedélybetegségek elleni küzdelmet is célozza. Önmagunk megismerése, testi- 

lelki tulajdonságaink tisztán látása és elfogadása segítik a helyes döntések előkészí-

tését, az értékrend kialakítását 

- udvarlás, együtt járás, 

- a szexualitás alapvető ismeretei, 

- nemi egészség, szexuális kultúra, 

- a fogamzásgátlás szabályai, 

- fogamzásgátló tabletták, 

- egyéb módszerek a terhesség védekezése érdekében, 

- a sürgősségi védelem, 

- terhesség megszakítás, 

- rákmegelőzés, különös tekintettel a mell önvizsgálatára, 

- a családon belüli betegségek öröklődésének rizikófaktorai. 

 

12. évfolyam 

- továbbtanulás, 

- pályaválasztás, 

- az identitástudat fejlesztése, 

- hagyománytisztelet, 

- a média formáló ereje a családra, 

- párkapcsolati kultúra, egymásért való felelősség, 

- családtervezés, 

- jövőkép kialakítása, 

- önmegvalósítás, 
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- a biztonságos szex, 

- szexuálisan terjedő betegségek, 

- HIV/AIDS- az AIDS-nek nincs hatékony gyógyszere, tehát gyógyíthatatlan. Hangsú-

lyozottan fel kell hívni a fiatalok figyelmét a válogatás nélküli nemi élet (a promiszku i-

tás) elkerülésére, mint egyetlen megoldásra. 

- minőségi családtervezés, egészséges életmódok és életminőség. 

 

Az iskoláskor és a kamaszkor az, amikor jelentős hatások érik a fiatalokat, befolyásolva a 

felnőtté válás folyamatában bevésődő értékrendet. Ezért fontos ebben a korban a testi-lelki 

egészség kialakítása, a környezeti nevelés és a kommunikációs kultúra segítése, a rendsze-

res fizikai aktivitás megalapozása. Ezek jobb teljesülése csak akkor remélhető, ha a testne-

velési és sportfoglalkozásokat a tanulók rendszeresen élményként élik meg. 

Az ifjúság egészséges életmódra nevelését nem lehet elválasztani az iskola oktató, nevelő 

munkájától és külön programnak tekinteni, mert a személyiség egészét kell fejleszteni. Az 

egészségkultúrának az általános műveltség részévé kell válnia. 

Az egészségnevelés, egészségmegőrzés elveit és gyakorlati ismereteit a személyiségfej-

lesztéssel párosítva szükséges tudatosítani. 

Az évfolyamonként egymásra épülő, komplex szemléletű egészségnevelés a tanuló testi-lelki 

közösségi jólétével foglalkozik, tehát egyfajta szociális nevelés is, amely az egész személyi-

ségét gyarapítja és mintát szolgáltat a felnőtté váláshoz. Lényeges, hogy a fiataloknak igé-

nyükké váljon, és aktív résztvevői legyenek saját egészségük vitelének. 

 

„Óh, fiatalság, büszke mellek, 

Be szeretettel ünnepelek, 

Lelkem kevélyi, jó utódok, 

Kik már tudjátok, jól a módot…” 

/Ady Endre: Levél ifjú társakhoz/ 



  Pedagógiai program 

  35 

A ta nulók  f iz ika i  á l lapotá nak méré se  

 

A közoktatásról szóló törvény 45.§ (5) kimondja, hogy „…az általános iskolában, kö-

zépiskolában és szakiskolában évente két alkalommal”, ősszel és tavasszal gondoskodni kell 

a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során 

feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok 

feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a 

közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az 

egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség 

fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

A törvény által megszabott kötelezettség végrehajtásának megkönnyítésére az Oktatási Mi-

nisztérium által felkért bizottság a tanulók fizikai és motorikus képességének mérésére a l-

kalmas tesztet állított össze, melyet mi is alkalmazunk, mert: 

 

1. egyszerűek, 

2. kevés szerigényűek, és bárhol végrehajthatók, 

3. mutatják a tanulók fizikai felkészültségének mértékét. 

 

A tesztek alkotói a már meglévő, legjobban bevált gyakorlatok közül válogattak. 

Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a gyerekek egészségi állapota fokozatosan 

romlik, s a bajok között vezető szerepet játszanak a gerincbetegségek. Ezért a kerettanterv-

be is bekerültek a tartásjavító gerinctorna gyakorlatai, és mi is nagyon fontosnak tartjuk az 

ilyen gondokkal bajlódó gyerekek állapotának javítását, illetve megelőzését. 

 

A gyermekek legtöbbjének mindennapi életében a testmozgás, a fizikai erőkifejtés 

csökkenő mértéke azt eredményezi, hogy gyakran a sport és a testnevelés számukra az 

egyetlen megnyilvánulása a testmozgásnak. A napjainkig megjelenő tanulmányok arra mu-

tatnak rá, hogy a fizikai fittség szintje javítható, s hogy a megbetegedést - különösen a szív-

és érrendszeri megbetegedéseket - okozó veszélyeztető tényezők csökkenthetők. 

A jó fizikai fittség nemcsak a sportban és a testnevelésben játszik fontos szerepet, hanem 

nélkülözhetetlen a boldogabb és teljesebb élet elérésében is. 
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H e l y i  t a n t e r v  
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T antárgyak  

A két tanítási nyelvű osztályokban (F, G) a helyi tanterv a két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelvei alapján készült. 

 A gimnáziumban tanított tantárgyak, modulok a kerettantervi szabályokat követik. 
 
Magyar nyelv 
 
Irodalom 
 
Történelem 
 
Ember és társadalom 
 

(modulokból és tantárgyakból integrált tárgy: társadalomismeret + emberismeret és 
etika, + bevezetés a filozófiába + mozgókép- és médiaismeret) 

 
 
1. idegen nyelv 
 
2. idegen nyelv 
 
Francia civilizáció 
 
Matematika 
 
Informatika  
 
Fizika 
 
Biológia 
 
Kémia 
 
Földünk és környezetünk 
 
Ének-zene 
 1 órás művészeti modul beépül a tantárgyba 
Rajz és műalkotások elemzése 
 
Testnevelés + sportági ismeretek; sporttörténet; sportismeretek; sportpszichológia 
 
Tánc és dráma 
 
Osztályfőnöki 
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T antárgyak,  ó raszá mok  

 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező, választható / V / és az 

emelt szintű érettségire előkészítő tanórai foglalkozások / E / és azok óraszáma.  

M a g y a r  –  f r a n c i a  k é t  t a n í t á s i  n y e l v ű  / F ,  G /  o s z t á l y o k  

Tantárgyak, …..Évfolyamok 9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv  1 1 1 1 1 

Irodalom 2 2 2 3 3 

Történelem  *2 *2 *3 *3 

Ember és társadalom   1 2 2 

Tánc és dráma *1     

Célnyelv **20 *5 *5 *4 *4 

Célnyelvi civilizáció    *2 *2 

2. idegen nyelv  *3 *3 *3 *3 

Matematika 2 *3 *3 *4 *4 

Informatika  *2    

Fizika  *2 *2 *2  

Biológia   *2 *2 *2 

Kémia  2 2   

Földünk és környezetünk  *2 *2   

Ének, zenetörténet 1 1 1   

Rajz és műalkotások elemzése 1 1  1  

Testnevelés *2 *2 *2 *2 *2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Összes /tanuló/ 31 29 29 30 27 

Bontás* 43 21 21 22 20 

Emelt szintű képzés 0 0 0 
az igények 

alapján 
az igények 

alapján 

Összes /tanár/ 74 50 50 52 + E 47 + E 

 * két csoportba bontva; ** három csoportba bontva E = emelt szintű  
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N Y E K - e s  o s z t á l y o k :  a n g o l  +  m á s o d i k  i d e g e n  n y e l v :  
B  o s z t á l y ; +  a n g o l / o l a s z ;  o l a s z / a n g o l :  D  o s z t á l y  

 

Tantárgyak,    Évfolyamok 9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv 2 1 1 1 1 

Irodalom  3 3 3 3 

Történelem  2 2 3 3 

Ember és társadalom   1 2 2 

Tánc és dráma *1     

1. idegen nyelv **12 *6 *6 *3 *3 

2. idegen nyelv *3 *4 *4 *5 *5 

Matematika 2 3 3 4 4 

Informatika *4     

Fizika  2 2 2  

Biológia   2 2 2 

Kémia  2 2   

Földünk és környezetünk  2 2   

Ének, zenetörténet 1 1 1   

Rajz és műalkotások elemzése  1 1  1 

Testnevelés *2 *2 *2 *2 *2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Összes /tanuló/ 28 30 33 28 27 

Bontás* 34 12 12 10 10 

Emelt szintű képzés 0 0 0 
igények 
alapján 

igények 
alapján 

Összes /tanár/ 62 42 45 38+E 37+E 

 * két csoportba bontva; ** három csoportba bontva E = emelt szintű  
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Á l t a l á n o s  t a n t e r v ű  k é p z é s  

( K o m m u n i k á c i ó  k ö z p o n t ú  v a g y  Ö k o l ó g i a i  s z e m l é l e t ű )  

 

Tantárgyak ,    Évfolyamok 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv  *1 *1 1 1 

Irodalom 3 3 3 3 

Történelem 2 2 3 3 

Ember és társadalom   3 2 

Tánc és dráma *1 1 (K)   

1. idegen nyelv *3 *3 *3 *3 

2. idegen nyelv  *3 *3 *3 *3 

Matematika 3 3 4 4 

Informatika *2    

Fizika  2 2 2 

Biológia  2 +1 (Ö) 2 2 

Kémia 2 2   

Földünk és környezetünk 2 +1(Ö) 2   

Ének, zenetörténet 1 1 1  

Rajz és műalkotások elemzése 1 1  1 

Testnevelés *2 *2 *2 *2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összes /tanuló/ 27+1(Ö) 29 28 27 

Bontás* 12 9 8 8 

Emelt szintű képzés 0 0 
igények 
alapján 

igények 
alapján 

Összes /tanár/ 39 38 36+E 35+E 

 * két csoportba bontva; ** három csoportba bontva E = emelt szintű  
 K = kommunikáció központú   Ö = ökológiai szemléletű 
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A z  E  ( v a g y  A  o s z t á l y  f e l e )   

é l s p o r t o l ó i  á l t a l á n o s  t a n t e r v ű  o s z t á l y  

Tantárgyak ,    Évfolyamok 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv  *1 *1 1 1 

Irodalom 3 3 3 3 

Történelem 2 2 3 3 

Ember és társadalom   3 2 

Tánc és dráma *1    

1. idegen nyelv *3 *3 *3 *3 

2. idegen nyelv  *3 *3 *3 *3 

Matematika 3 3 4 4 

Informatika *2    

Fizika  2 2 2 

Biológia  2 2 2 

Kémia 2 2   

Földünk és környezetünk 2 2   

Ének, zenetörténet 1 1 1  

Rajz és műalkotások elemzése 1 1  1 

Testnevelés *2 *2 *2 *2 

Sporttörténet 1    

Sportági ismeretek  1   

Sportismeretek   1 1 

Sportpszichológia    1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összes /tanuló/ 28 29 29 29 

Bontás* 12 9 8 8 

Emelt szintű képzés 0 0 
igények 
alapján 

igények 
alapján 

Összes /tanár/ 40 38 37+E 37+E 

 * két csoportba bontva; ** három csoportba bontva E = emelt szintű  
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A ta nkö nyvek,  ta nul má nyi  segédle tek  és  taneszközök k i vá las z-
tásának el ve i  

 Az egyes tantárgyak tanításához szükséges tankönyvek kiválasztása a szakmai 

munkaközösségek joga. Arra törekszünk, hogy az egyes diszciplinák tanítása során egysé-

ges tankönyveket használjunk, hiszen így az osztályban tanárváltozás esetén sem okoz 

gondot a haladás. Egyszersmind igyekszünk figyelembe venni az eltérő típusú és képességű 

osztályokból következő differenciálási szükségszerűséget. 

Természetesen tanév közben a meglévő tankönyvek, felszerelések nem változtathatók meg. 

 A szülőket a tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, taneszközökről, ame-

lyekre a következő tanévben szükség lesz. A tájékoztató kitér arra is, hogy milyen lehetősé-

gei vannak a taneszközök kölcsönzésének. 

Követe l mé nyek  

1 .  A f e lvé te l rő l  va ló  dön tés  e lve i  

 A jelentkezők írásbeli felvételi vizsgát tesznek magyar nyelvből és matematikából. Az 

írásbelin jó eredményt elért tanulókat szóbeli vizsgára hívjuk be. A felvételi követelmé-

nyek teljesítésébe beletartozik az addigi igényes általános iskolai tanulmányi eredmény 

is. Az így elért pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket, majd a névsort elküldjük 

a KIFIR-be. 
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 Az élsportolók osztályába való felvételnél a sportteljesítmény értékelése is része a je-

lentkezők rangsorolásának. 

2 .  A magasabb  évfo lyamba  lépés  f e l t é te le i  

 A tanuló bizonyítvánnyal igazolja, hogy az előző évfolyamot eredményesen elvégezte. 

Ha előzőleg külföldön vagy másik hazai iskolában tanult, egyedi elbírálás alapján különbözeti 

vizsgát tehet. 

3 .  Mé rés ,  é r t éke lés  és  e l lenő rzés  

3.1.  A tudásszint mérése 

 A tudás mérése központi (országos, budapesti) és iskolai szinten folyik. A 

központi méréseket időszakosan magunk kezdeményezzük (pl. az FPPTI-

nél), hogy folyamatos visszajelzést kapjunk oktatásunk hatékonyságáról. 

 A tudásszint meghatározásának és a fejlesztési követelményeknek minden 

tanulócsoporton belül egységesnek kell lenniük, mert ez ad lehetőséget az 

összehasonlításra, illetve állapotfelmérésre, majd az új célok és irányok kije-

lölésére. Az egységes követelményeknek valamilyen okból megfelelni nem 

tudó tanulók számára igyekszünk egyéni fejlesztési lehetőséget biztosítani. 

 Az év eleji felmérések csak állapotfelmérésre alkalmasak, értékelésük a 

munka hatékonyságának céljából történik. A tanulókkal kitöltetett év eleji fe l-

mérők esetleges osztályzata csak tájékoztató jellegű, a félévi értékelésben 

nem jelenik meg. 

 Az év eleji szintfelmérők célja a diákok előmenetelének javítása (korrepetálás 

megszervezése stb.) lehet. 

 Az év végi tudásszint mérés érdemjeggyel is értékelhető, amennyiben arra 

irányul, hogy a tanulók mennyiben feleltek meg a tanév során megfogalma-

zott oktatási szintnek. A két tanítási nyelvű osztályokban az előkészítő év vé-

gén vizsgát szervezünk, ez alapján teszünk javaslatot a tanuló továbbhaladá-

sára. 

 A tudásszint rendszeres mérése és ellenőrzése révén alakítjuk ki a nagyobb 

időintervallumok (félévi, év végi) tanulmányi előmenetelének értékelését. 

 Heti 1 órás tantárgy esetén minimum két osztályzat, heti 2 órás tantárgy ese-

tén legalább három osztályzat, a többi tantárgy és buktatás esetén legkeve-

sebb négy osztályzat szükséges minden félévben. 
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 A tanulók tantárgyi tudásának értékelését a következő osztályzatokkal vé-

gezzük:  

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

3.2. Az ellenőrzés-értékelés formai és tartalmi elemei 

 A tanulók elméleti és gyakorlati ismereteinek ellenőrzése lehet szóbeli és 

írásbeli, módszereit tekintve egyéni, csoportos, esetleg frontális. 

 A tanulók mérése, ellenőrzése során minden esetben figyelembe kell venni 

életkori sajátosságaikat, valamint a tanulócsoportokban meglévő eltérő kész-

ségeket, képességeket és motivációkat. 

 A folyamatos értékelés fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló legkisebb 

mértékű fejlődését is biztatásul használjuk a további pozitív tanulási attitűd 

kialakításához. Egy napon legfeljebb 2 témazáró dolgozatot íratunk. 

 

3.3. Írásbeli ellenőrzés 

 A tanulók munkáját, képességeik és tudásszintjük felmérését és érdemje-

gyekkel történő értékelését egész órás írásbeli felmérőkkel, dolgozatokkal 

végezzük. Ezek rendszerességéről, céljairól és körülményeiről a diákokat tá-

jékoztatjuk. 

 Egész témaköröket átfogó dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályo-

kat legalább egy héttel korábban értesítjük, hogy megfelelő módon fel tudja-

nak készülni. 

 Minden témazárót összefoglalás, gyakorlás és a követelmények pontos meg-

határozása előzi meg. 

 A dolgozatokat a tanár köteles két héten belül kijavítani a tanulók számára vi-

lágos és egyértelmű javítókulcsok vagy szempontok alapján. A tanulóknak az 

értékeléssel kapcsolatos észrevételeit minden esetben meghallgatjuk, indo-

kolt esetben panaszát orvosoljuk. A javítás lehetőségeit, szempontjait már a 

tanév elején meghatározzuk. 

 A tanóra eleji írásbeli feladatokat nem szükséges a tanulók számára jelezni, 

ám azok mértéke nem haladhatja meg a szokásos szóbeli ellenőrzés (maxi-
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mum 15 perc)  időtartamát és mennyiségét (legfeljebb a két megelőző óra 

anyaga). 

 Az írásbeli ellenőrzés az egész osztályra, kisebb csoportokra és egy diákra 

terjedő is lehet. 

 

3.4. Szóbeli ellenőrzés 

 

 A szóbeli ellenőrzés lehetővé teszi, hogy minden tanuló egyéni módon tehes-

se próbára tudását. Ennek során összefüggő feleletre törekszik, a tanár csak 

segítő kérdéseket tesz fel. A szóbeli ellenőrzés nem számonkérő jellegű, 

ezért értékelésében a segítő szándéknak kell a tanár részéről kifejezésre jut-

nia. 

 A szóbeli feleleteket a tanár értékeli, elemzi világos és közérthető szempont-

ok alapján. 

 A feleletek nem csupán a diákok adott élethelyzetben meglévő tudását ellen-

őrzik és mérik, hanem szóbeli képességeiket fejlesztik, ezért azok értékelése 

kiterjed a nyelvi teljesítményre is. 

 

3.5. A kötelező tanórán kívüli tevékenységek 

 

 A kötelező tanórán kívüli tevékenység a lemaradó tanulók készségeinek és 

képességeinek fejlesztése mellett a tehetségesek gyorsabb és hatékonyabb 

előmenetelét szolgálja. Mindkét esetben a folyamatos ellenőrzés és értékelés 

ösztönző jellegű, a helyes irányok megerősítését tűzi ki célul. 

 A kiselőadások, házi dolgozatok, tanulmányi versenyek nem tartoznak a szo-

rosan vett kötelező tanórai tevékenységhez, ezért azok ellenőrzése és érté-

kelése csak ösztönző, illetve jutalom jellegű lehet. 
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3.6. Házi feladatok 

 A házi feladat csakis a tanuló tudásszintjének elmélyítését és képességeinek 

fejlesztését szolgálja, ezért a tanórai munkát semmilyen körülmények között 

sem helyettesítheti. 

 A házi feladat adásával a szaktanár figyelembe veszi, hogy a diákoknak öt-

hat tanórára kell készülniük minden nap. 

 A házi feladatok gyakoroltató, képességfejlesztő hatása csak akkor valósul 

meg, ha a szaktanár a kiadott feladatok elvégzését ellenőrzi. 

 A hosszabb iskolai szünetek a diákok pihenését szolgálják, ezért ezekre az 

időszakokra házi feladatot nem célszerű adni, mert az ellentétes a szünetek 

rendeltetési céljával. Ha mégis nagyon szükséges, akkor legfeljebb az egyik 

óráról a másikra szokásos mennyiséget jelöljük ki. Ez a korlátozás a végzős 

évfolyamokra nem vonatkozik. 

 

4 .  V izsgák  

 

 A 12., illetve a 13. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek a diákok. 
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5 .  A maga ta r tás  és  szo rga lom é rdemjegyek  f e l t é te le i  

Magatartás érdemjegy 

Magatartás példás /5/ jó /4/ változó /3/ rossz /2/ 

1. Aktivitás, példamutatás igen jó, közepes gyenge negatív vagy
 nagyfokú   romboló 
2. Azonosulás a közösségi igen ellenük nem vét ingadozó szemben áll 

 célokkal 

3. A közösségi munkában élenjár aktívan részt közömbös érdektelen 

 való részvétel  vesz 

4. Hatása a közösségre pozitív befolyást nem nem árt negatív 

   gyakorol 

5. Törődés a társaival gondos, segítőkész ingadozó közömbös, 
  segítőkész   gátló 

6. A házirend betartása betartja, arra betartja részben  sokat vét 

  ösztönöz  tartja be ellene 

7. Viselkedés, hangnem kifogástalan kívánnivalót udvariatlan, durva, 

   hagy maga után nyegle goromba 

8. Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

 

 

Szorgalom érdemjegy 

Szorgalom példás /5/ jó /4/ változó /3/ hanyag /2/ 

1. Tanulmányi munkája igényes figyelmes ingadozó hanyag 

2. Munkavégzés kitartó, pontos rendszeres rendszertelen megbízhatat-
lan 

 megbízható 

3. Önállóság a  mindent elvégez ösztönzésre önállótlan feladatait nem 

 munkavégzésben  dolgozik  végzi el 

4. Többféle feladatot igen keveset ritkán nem 
 vállal-e 

5. Munkabeosztás igen jó jó közepes gyenge 

6. Tanórán kívüli rendszeresen előfordul ritkán egyáltalán  
nem 

 információk felhasználása 
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6 .  A tanu lók  ju ta lmazásának  e lve i  

 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmaz-

za. 

 Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevé-

kenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szerve-

ző és irányító tevékenységet végez. 

 Jutalmazási lehetőségek: 

 Az osztályfőnök vagy szaktanár a tanulót példaként állítja az osztály közössé-

ge elé, és dicséretét az ellenőrző könyv útján indoklással a szülőknek is tu-

domására hozza. 

 Az igazgató az osztály vagy az iskola hírnevét teljesítményével növelő tanulót 

dicséretben részesíti. 

 Az osztályban tanító tanárok határozataként az osztályfőnök megdicséri a kö-

telességét huzamos időn át példamutatóan teljesítő, kiváló tanulmányi ered-

ményt elérő tanulót, és ezt félévkor az ellenőrző könyvbe, tanév végén az 

anyakönyvbe és a bizonyítványba /jegyzet rovat/ beírja. 

 A dicséretben részesült tanulókat a nevelőtestület a tanév végén oklevéllel, 

könyvvel vagy egyéb módon megjutalmazza. 

 Kölcsey-emlékérmet ajándékozunk a végzősök közül azoknak, akik kiemelke-

dő tanulmányi és/vagy közösségi munkát végeztek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, példamutatóan egysé-

ges helytállást tanúsító közösséget csoportos jutalmazásban részesítjük. 

 Jutalmazásra felterjeszthet a nevelőtestület bármely tagja, az iskolai diákönkormány-

zat, a Szülői Szervezet. 
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7 .  A tanu lók  e lma rasz ta lásának  e lve i  

 A tanulót helytelen magatartása, tanulmányi kötelezettségeinek sorozatos elmulasz-

tása esetén, ha a házirendet súlyosan vagy ismételten megsérti, a szaktanár, az osztályfő-

nök vagy az igazgató figyelmezteti. 

 Az igazolatlan órák következményei 

Beszámításuk a magatartási osztályzatba 

példás : legfeljebb 2 igazolatlan óra 

jó : legfeljebb 4 igazolatlan óra 

változó: legfeljebb 7 igazolatlan óra 

rossz: 8 vagy annál több igazolatlan óra 

Tíz igazolatlan óra után az osztályfőnök behívatja az igazgatóhoz a szülőt és a 

tanulót. 

Második félévre az igazolatlan órák nem évülnek el, de év végére a magatartási 

osztályzat eggyel javulhat. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyer-

mekvédelmi szakemberrel együtt jár el.  

30 igazolatlan óra automatikus következménye: kizárás. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen 

meghaladják a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, a 

tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztá-

lyozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanév végén nem osztályozható, tanulmányait évismétlés-

sel folytathatja. 

Ha a tanuló a kötelességeit súlyosan és vétkesen megszegi, fegyelmi eljárás alapján 

fegyelmi büntetést kap. 
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A középszi ntű éret tség i  vi zsga kö te l ező  témakö re i  

A témakörök alapján a szaktanárok állítják össze az érettségi tételeket. 

 
 
Irodalom 
 
1. Életművek 

1.Petőfi Sándor 

2.Arany János 

3.Ady Endre 

4.Babits Mihály 

5.Kosztolányi Dezső 

6.József Attila 

 

2. 4 Portré 

Pld.: Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János 

 

3. Látásmódok 

Pld.: Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, 

Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. 

 

4. A kortárs irodalomból 

Pld.: Kertész Imre 

 

5. Világirodalom 

Pld.: Az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák, motívumok, hőstípusok), vagy a romantika, 

a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzőinek és egy-két 

kiemelkedő képviselőjének bemutatása. 

 

6. Színház- és drámatörténet 

Pld.: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

 
7. Az irodalom határterületei 
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8. Interkultúrális megközelítések és regionális kultúra 
 
Magyar nyelv 
 

1. Ember és nyelv 

2. Kommunikáció 

3. A magyar nyelv története 

4. Nyelv és társadalom 

5. A nyelvi szintek 

6. A szöveg 

7. A retorika alapjai 

8. Stílus és jelentés 

 

Történelem 

 

1. Az ókori Kelet kultúrái és vallásai 

2. Az antik demokrácia és a görög kultúra eredményei 

3. Az ókori Róma története és kultúrája 

4. A kereszténység kialakulása 

5. A feudális társadalmi és gazdasági rend tényezői 

6. A magyar nép kialakulása, vándorlása és a honfoglalás következményei 

7. Az érett középkor gazdasági, társadalmi és kulturális eredményei 

8. Az Árpád-kor 

9. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora Magyarországon 

10. A Hunyadiak kora Magyarországon 

11. A koraújkor vívmányai és árnyoldalai 

12. Magyarország története 1526-tól 1711-ig 

13. Magyarország a XVIII. században 

14. A francia polgári forradalomtól a Szent Szövetség Európájáig 

15. Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848/49-ben 

16. Nagyhatalmi viszonyok és küzdelmek a XIX. század második felében 

17. Magyarország 1848-tól 1914-ig 

18. Az első világháború 

19. A két világháború közötti időszak 

20. Magyarország története a két világháború között 

21. A második világháború 

22. Magyarország részvétele a második világháborúban 

Témakörök angol, francia, olasz, német, portugál, orosz nyelvből 
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1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás 

9. Tudomány és technika 

 

Latin nyelv 

Témakörök 

Marcus Tullius Cicero, 

Caius Iulius Caesar, 

Caius Valerius Catullus, 

Publius Vergilius Maro, 

Quintus Horatius Flaccus, 

Publius Ovidius Naso, 

Albius Tibullus, 

Caecilius Plinius Secundus 

 A fenti szerzők olvasott műveiből részlet fordítása. 

 A vizsgázónak ismernie kell 

- a szövegek megértéséhez szükséges kulturális ismereteket, 

-  a latin nyelvű műveltség kiterjedését, 

-  a klasszikus antikvitás mindennapi életét, 

-  a kulturális értékek egyetemes kultúrára való hatását. 

 A latin leíró nyelvtan alaktanának és a mondattan fontosabb szabályainak ismerete. 

  A legfontosabb stilisztikai fogalmak ismerete, a szövegek pontos interpretációjához. 
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Matematika 

Vizsgakövetelmények 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

1.1. Halmazok 

1.2. Matematikai logika 

1.2.1. Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

1.3. Kombinatorika 

1.4. Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

2.1. Alapműveletek 

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.3. Racionális és irracionális számok 

2.4. Valós számok 

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6. Betűkifejezések 

2.7. Arányosság 

2.7.1. Százalékszámítás 

2.8. Egyenletek, egyenlet-rendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek 

3. Függvények, az analízis elemei 

3.1. A függvény 

3.2. Egyváltozós valós függvények 

3.3. Sorozatok 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

4.1. Elemi geometria 

4.2. Geometriai transzformációk 

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok 

4.4. Vektorok síkban és térben 

4.5. Trigonometria 

4.6. Koordinátageometria 

4.7. Kerület, terület 

4.8. Felszín, térfogat 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

5.1. Leíró statisztika 

5.2. A valószínűségszámítás elemei 
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Informatika 

1. A kommunikáció 

2. Jelátalakítás és kódolás 

3. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

4. A szövegszerkesztő használata 

5. A táblázatkezelő használata 

6. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

7. Kommunikáció az interneten 

8. Prezentáció (bemutató) 

9. Könyvtárak 

 

Fizika 

1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája (egyenletes és egyenletesen gyorsuló) 

2. Egyenletes körmozgás leírása 

3. Erő; erők eredője; Newton törvényei 

4. Csúszási és tapadási súrlódás 

5. Tömegpont és merev test egyensúlya 

6. A bolygómozgás törvényei; általános tömegvonzás 

7. A munkatétel és a mechanikai energia megmaradása 

8. Lendület, lendület megmaradás, ütközések 

9. Harmonikus rezgőmozgás 

10. Mechanikai hullámok 

11. Az elektromos mező leírása 

12. Egyenáram – ellenállások kapcsolása – Joule-hatás 

13. Töltés mozgása homogén mágneses mezőben 

14. Indukció, kölcsönös indukció, önindukció 

15. Gáztörvények – állapotegyenletek 

16. A termodinamika I. főtétele és alkalmazásai 

17. Halmazállapot – változások – hőmennyiség 

18. Síktükör képalkotása – geometriai optika 

19. Atommodellek J.J. Thomsontól Pauliig 

20. A fény kettős természete – Hullám-részecske megfeleltetés 

21. Energiakvantum – Bohr atommodellje 

22. Radioaktivitás (spontán és mesterséges) 
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Biológia 

 

1. A növények teste és életműködései 

1.1. A telepes és hajtásos növények testszerveződésének különbségei 

1.2. A hajtásos növények fejlettségbeli különbségének bemutatása 

1.3. A törzs néhány tipikus képviselőjének példáján láttatni, hogy a zárvatermők a legfe j-

lettebb növények 

 

2. A növények életjelenségei 

2.1. A növényi szövetek vizsgálata, felépítésük és a létfenntartó működésének kapcsolata 

2.2. A növények szaporodási formái és elterjedésük közötti összefüggés vizsgálata 

2.3. Növénytermesztés és talajvédelem 

 

3. Az állatok teste és életműködései 

3.1. A gerinctelen állatok összehasonlító vizsgálata 

3.2. A gerincesek összehasonlító vizsgálata 

 

4. Az állatok életjelenségei 

4.1. Állati szövetek felismerése és vizsgálata 

4.2. Az állatok önfenntartó életműködései 

4.3. Az állatok fajfenntartó életműködései 

 

5. A sejtek felépítése és életműködése 

5.1. Az anyagcsere általános jellemzői 

5.2. Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása (sejtalkotók felismerése) 

 

6. Az ember életműködései és az életműködések szabályozása 

6.1. Az ember önfenntartó életműködése 

6.2. Az ember fajfenntartó életműködése 

6.3. Rizikófaktorok, civilizációs ártalmak 

6.4. Egészséges életmód (lelki egészség, helyes táplálkozás) 

 

7. A populációk és az életközösségek 

7.1. A társulások szerkezete és változásai 

7.2. A biodiverzitás jelentősége a földi élet fennmaradásában 

7.3. Természetes szelekció, adaptáció 

8. Az élővilág és a környezet 
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8.1. Környezet és tűrőképesség 

8.2. Az élettelen környezeti tényezők hatása az élővilágra 

8.3. A természet- és környezetvédelem aktuális kérdései 

 

Földrajz 

 

1. Témakör: Általános természetföldrajz, a kontinensek illetve Magyarország természetföld-

rajza 

- Kozmikus környezetünk vagy térképi ismeretek 

- A geoszférák földrajza és környezeti problémáik 

- A kőzetburok, földtörténet 

- A vízburok 

- A levegőburok 

- A földrajzi övezetesség 

- A kontinensek természetföldrajza 

- Magyarország és tájainak természetföldrajza 

 

2. Témakör: Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz 

 

- Népesség- és településföldrajz 

- A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

- A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és 

országcsoportok 

- Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei 

- Magyarország földrajza, hazánk helye és kapcsolatai a Kárpát-medencében 

és Európában 

- Globális környezeti problémák 

 

Kémia 

 1. Tudománytörténet 

  

2. Tájékozódás a részecskék világában 

 2.1. atomszerkezet 

 2.2. molekulaszerkezet 

 2.3. anyagi halmazok 

3. A kémiai reakciók a részecskék ismeretében 

 3.1. termokémia 
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 3.2. reakciósebesség és egyensúly 

 3.3. sav-bázis reakciók 

 3.4. redoxireakciók 

 3.5. galvánelemek 

 3.6. elektrolízis 

  

4. Tudománytörténet 

 

5. Szénhidrogénkincsünk, mint energiahordozó 

 a szén központi szerepe 

 a földgáz és kőolaj 

 PB-gáz 

 ezek felhasználása 

 a kőolajipar és-felhasználás környezeti problémái 

 

6. Legfontosabb műanyagaink: 

telítetlen szénhidrogének 

o alkének, diének, alkinek 

o halogénezett szénhidrogének  

 

7. Szerves vegyületek a kamrától a laboratóriumig: 

 alkoholok 

 ketonok, aldehidek 

 karbonsavak 

 karbonsavészterek 

 zsírok, olajok, gliceridek 

 szappanok, mosószerek 

 szénhidrátok 

 fehérjék 

 

8. A biológia határán: 

nukleinsavak: az örökítőanyag mutációja, mutagén anyagok 

 

9. A teától a heroinig: 

szenvedélybetegségekkel kapcsolatos nitrogéntartalmú szerves vegyületek, 

hatásuk az egyén és a társadalom szintjén 

10. Környezeti szerveskémia 

 energiagazdálkodás 
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 tartósítószerek 

 biogazdálkodás 

 E-számok 

 

Rajz és műalkotás-elemzés 

 

A vizsga formája 

Tartalmi követelmények 

Kompetenciák/Témakörök 

 

1. Alkotás 

 Vizuális nyelv alkalmazása 

 Látványértelmezés 

 Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás 

 Technikák alkalmazása 

 

2. Befogadás 

 Vizuális nyelv értelmezése 

 A vizuális kommunikáció értelmezése 

 A tárgy- és környezetkultúra értelmezése 

 A kifejezés és képzőművészet értelmezése 

 

Készségek, képességek 

 Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során 

 Művészeti technikák  

 A tömegkommunikáció és média eszközei 

 Tárgy és környezetének kapcsolata 

 Művészeti ágak, műfajok 

 Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek 

 

 

Témakörök 

 Őskor művészete 

 Mezopotámia művészete 

 Egyiptom művészete 

 Görög művészet 

 Római művészet 
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 Ókeresztény művészet 

 Bizánc és az iszlám világ művészete 

 Népvándorláskor 

 Román kor művészete 

 Gótika művészete 

 Reneszánsz művészet 

 Barokk művészet 

 Klasszicizmus és romantika művészete 

 Realizmus 

 Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

 Századforduló művészete: szimbolizmus, szecesszió 

 Avantgárd irányzatok a XX. század elején 

 A XX. századi építészet irányzatai 

 Művészet a két világháború között 

 Művészet a második világháború után 

 

 

Ének, zene 

Témakörök 

 

1. Éneklés, zenei ismeretek 

2. Zenetörténet 

3. Zenefelismerés 

4. Zeneelmélet 

5. Dallamírás 

6. Népzene 

7. Műzene 

8. Műelemzés 
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Francia civilizáció 

 

Az emelt szint követelményeinek részét képezik a középszinten meghatározott követelmé-

nyek is. 

 
Témakörök: 
 
1. A célnyelvi országok földrajza 
 

1.1 A célnyelvi országok földrajzi fekvése, felszíne 

1.2 Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) 

1.3 A célnyelvi országok tájegységei 

1.4 Közigazgatási régiók, autonómiák 

1.5 Éghajlat, növény és állatvilág 

1.6 Népesség, nemzeti kisebbségek 

1.7 Leghíresebb városok, turisztikai központok, nevezetességek 

 
2. A célnyelvi országok gazdasága 

 

 2.1 Gazdasági adottságok, lehetőségek, jellemzők 

 2.2 A célnyelvi országok főbb gazdasági ágazatai 

 2.3 Nemzetközi viszonylatban is ismert termékek, márkák, nagyvállalatok 

 2.4 A célnyelvi országok Magyarországon is jelenlévő nagyvállalatai 

 2.5 Közlekedés 

 2.6 Fizetőeszközök 

 2.7 A célnyelvi országok és az Európai Unió 

 
3. Politikai viszonyok 
 

 A célnyelvi országok politikai és választási rendszere 

 A törvényhozó és a végrehajtó hatalom működése 

 Kormány és ellenzéki pártok 

 A célnyelvi országok és Magyarország politikai rendszerének hasonlóságai, eltérései 

 
4. Társadalmi viszonyok 
 

 4.1 Társadalmi csoportok, helyzetük, együttélési formáik, problémáik 

4.2 A célnyelvi országok oktatási rendszere, eltérések és hasonlóságok a célnyelvi 

országok és Magyarország oktatási rendszerében 

4.3 Munkavállalás, munkanélküliség, szakszervezetek 

4.4 Egészségügy, társadalombiztosítás 
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4.5 Súlyos társadalmi problémák, bűnözés, droghelyzet 

4.6 A vallás és az egyházak szerepe a társadalomban 

 
5. Mindennapi élet, életmód 

 

5.1 A család szerepe, családi élet, ünnepek, mindennapi rítusok 

5.2 A gyerekek helyzete a családban és a társadalomban 

5.3 Városi és vidéki élet, urbanizáció 

5.4 A szabadidő eltöltése, szórakozás, nyaralási és pihenési szokások 

5.5 A társadalmi érintkezés, etikett 

5.6 Gondolkodásmód, jellemző ideálok, értékek 

 
6. Hagyományok, szokások, ünnepek 
 

 6.1 A célnyelvi országok nemzeti ünnepei és jelképei 

 6.2 Népszokások, népzene, néptánc, népviselet, népi játékok 

 6.3 A célnyelvi országok gasztronómiája, tipikus ételei és italai, étkezési szokásai 

 6.4 Tradicionális és modern konyhaművészet 

 
7. Tömegkommunikáció, média 
 

 7.1 A sajtó, a TV és a rádió helyzete, szerepe a célnyelvi országokban 

 7.2 Sajtószabadság 

 7.3 A célnyelvi országok legjelentősebb sajtóorgánumai, TV - és rádióadói, ifjúsági és 

       diáksajtója 

 7.4 Reklámok 

 7.5 Telefon- és mobiltelefon használat, etikai kódex 

 7.6 A számítógép és az Internet szerepe a célnyelvi országokban, a virtuális világ 

 
8. Környezetvédelem 
 

 8.1 Globális környezeti ártalmak és problémák 

 8.2 Környezetvédelem a mindennapokban 

 8.3 A célnyelvi országok környezetvédelmi politikája 

 8.4 A Zöld mozgalmak, állatvédők 

 8.5 A környezetvédelem és a gazdasági helyzet főbb összefüggései 

 8.6 Építészeti örökség és műemlékvédelem 

 
9. Sport 
 

 9.1 A sport szerepe, a legnépszerűbb sportágak a célnyelvi országokban 

 9.2 Tömegsport, szabadidősport, élsport 
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 9.3 A célnyelvi országok kiemelkedő sportolói 

 
 
10. A célnyelvi országok történelme, irodalma, művészete 
 

10.1 A célnyelvi országok történelmi fejlődésének főbb szakaszai, csomópontjai, 

eseményei 

10.2 A célnyelvi irodalom történetének főbb korszakai, kiemelkedő alkotók és művek 

10.3 A célnyelvi országok művészettörténetének legfontosabb korszakai, kiemelkedő 

művészek és műalkotások 

10.4 A tanult történelmi korszakok főbb művelődéstörténeti, civilizációs jellemzői,  

  általános korrajz 
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B e f e j e z é s  

A meg valós ulás  gazdasági  fe l té te l e i  

 Az előző oldalakon leírt tervek, célok csak bizonyos gazdasági feltételek között való-

sulhatnak meg. 

 A pedagógusok módszertani, szakmai továbbképzését a költségvetésben külön keret 

biztosítja. 

 Az iskola épülete (a környezetéről is szólhatnánk itt) kívül-belül felújításra szorul. A 

100 éves műemlék jellegű gimnáziumban csak megfelelő korszerűsítéssel lehet a XXI. szá-

zadhoz méltó körülményeket teremteni.  

A felszereltségi szintet és az eszközállományt is fejleszteni kell. 

Summa s umma rum  

 A megvalósítás legfontosabb feltétele a tanári munka erkölcsi, de főleg anyagi meg-

becsülése. Egyre több feladat hárul az iskolára, mivel bizonyos kérdésekre a társadalom és 

sokszor a szülői ház sem tud egyértelmű megoldást találni. Szeretnénk elérni, hogy a „piac-

képes” tudással rendelkező kollégák életpályának tekintsék a tanítás, nevelés felemelő tevé-

kenységét. Az alma mater hagyományaihoz csak így lehetünk hűségesek. 

 A pedagógiai programot és annak módosítását a nevelőtestület fogadja el, és a fenn-

tartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 A pedagógiai program érvényessége 5 év. A nevelőtestület rendszeresen felülvizsgá l-

ja és értékeli a programot. 

 A pedagógiai program felülvizsgálatát és módosítását a nevelőtestület és a fenntartó 

egyaránt kezdeményezheti. 

 A módosított pedagógiai programot a fenntartói jóváhagyás után a törvényi előírások-

nak megfelelően 2010. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben vezetjük be. 

 

Budapest, 2010. június 23. 

 

Makk Katalin 

igazgató 
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Melléklet 

Eszközök, felszerelések  
 
 

Helyiségek 
 
 
Megnevezés    Mennyiség      Hiány 
 
 
tanterem    26 osztályterem 
 
szaktanterem    biológia, kémia, fizika, számítástechnika,vetítő. 
 
tornaterem    1 
 
tornaszoba    1 
 
sportudvar    1 
 
igazgatói iroda   1 
 
nevelőtestületi szoba  1 
 
helyettesi iroda    1 
 
gazdasági vezetői iroda  1 
 
ügyviteli helyiség   1 
 
könyvtár    1 
 
könyvtárszoba   1 (francia nyelvű) 
 
orvosi szoba    1 
 
sportszertár    1 
 
aula     -      Nincs; 
        helyette klubhelyiség kb. 120 főnek 
 
porta     1 
 
ebédlő     1 
 
melegítő konyha   1 
 
tálaló-mosogató,  
ezen belül felnőtt étkező  1 
 
öltöző     nemenként 1 
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hideg-melegvizes zuhanyozó  nemenként 1 
 
személyzeti WC   nemenként 1 
 
tanulói WC    szintenként, nemenként 
     1-2 
 
mosléktartó    1 
 
éléskamra    1 
 
egyéb raktár    1 
 
szertár     szaktantermenként 1 
 
 
 

Bútorzat, berendezés 
 
 
 

1.Tanterem 
     
tanulói asztalok, székek  a tanulói létszám szerint  Sok az életkornak nem 
          megfelelő méretű, 

rossz állapotban lévő 
asztal, pad, szék.  

 
nevelői asztal, szék   tantermenként 1   Több tanteremben 

tanulói asztal helyette-
síti a tanárit. 
  

eszköztároló szekrény       Nincs minden osztály- 
          teremben. 
 
tábla     tantermenként 1   sok rossz állapotban, 
          korszerűtlen 
ruhatároló fogas    a tanulói létszám szerint 
 
szeméttároló     helyiségenként 1 
 
sötétítő függöny        Sok helyen hiányzik, 
          holott az erős napfény 
          nehezíti a tanítást. 
 
2. Szaktantermek 

a.) számítástechnika 
tábla + flipchart   1 
 
számítógépasztal   2 tanulónként 1 
 
számítógépek és tartozékai  tanulónként 1 
 
nyomtató    1 
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programok    szükség szerint 
 
lemeztároló doboz   2 
 

b.) idegen nyelvi szaktanterem  
nyelvi labor berendezés  - 
 
magnetofon    1 
 
írásvetítő     1 
 

c.) természettudományi szak- 
tanterem 
vegyszerálló tanulói asztalok 3 tanulónként 1   Nem megfelelő (gáz ki- 
          kötve, nincs víz) 
 
elszívó berendezés   1      
 
vegyszerálló mosogató  2     Többre volna szükség 
 
fali mosogató    tantermenként 1 
 
poroltó     tantermenként 1 
 
mentőláda    tantermenként 1 
 
eszköz- és vegyszerszekrény 2 
 
méregszekrény   1 
 
eszközszállító tolókocsi  1 
 
törpefeszültségű csatlakozások  - 
 

d.) művészeti nevelés szaktanterem 
(zeneterem) 
 
rajzasztal    - 
 
tárgyasztal    - 
 
mobil -lámpa    2 
 
vízcsap    - 
 
pianínó    1 
 
ötvonalas tábla   1 
 
CD vagy lemezjátszó  1 
 
magnetofon    1 
 
tárolópolcok    1 
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3. Tornaszoba 
 
kislabda    5 
 
labda     5 
 
tornaszőnyeg    2 
 
tornapad    2 
 
zsámoly    2 
 
bordásfal    2 
 
mászókötél    - 
 
gumikötél    - 
 
ugrókötél    5 
 
medicinlabda    5 
 
stopper    1 
 
4. Tornaterem 
kosárlabdapalánk   2 
 
gyűrű     1 
 
mászórúd    - 
 
mászókötél    6 
 
5.Sportudvar  
szabadtéri labdajáték felszerelése 
 
magasugró állvány, léc  1 
 
távol- magasugró gödör  1 
 
futópálya    1 
 
6. Igazgatói iroda 
íróasztal    1 
 
szék     1 
 
tárgyalóasztal  1 
 
szék     6 
 
iratszekrény    2 
 
fax     1 
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telefon     1 
 
7. Nevelőtestületi szoba   
fiókos asztal    pedagógus létszám 
     szerint 1 
 
szék     pedagógus létszám 
     szerint 1 
 
napló- és folyóirattartó  1 
 
könyvszekrény   pedagógus létszám  
     szerint 
 
fogasok    a létszám szerint 
 
mosdókagyló    1 
 
tükör     1 
 
8. Ügyviteli helyiség    
asztal     létszám szerint 
 
szék     létszám szerint 
 
iratszekrény    helyiségenként 5-6 
 
lemezszekrény   1 
 
számítógép nyomtatóval  helyiségenként 1 
 
fénymásoló     1 
 
számítógépasztal és szék  1 
 
telefon     helyiségenként 1 
 
9. Könyvtár 
tanulói asztal, szék   Előírás: egy osztálynyi mennyiség  Tény: fél osztály  
           fér el. 
 
egyedi világítás   - 
 
könyvtárosi asztal   1 – 1 
 
szekrény     
tárolók polcok, szabadpolcok 
 
létra     1 
 
telefon     1 
 
fénymásoló    - 
 
számítógép    1 
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videó televízióval   - 
 
CD, vagy lemezjátszó   - 
 
Írásvetítő    - 
 
10. Könyvtárszoba 
 
asztal     8 
 
székek 
 
könyvtári dokumentum 
 
könyvespolcok 
 
egyedi világítás   - 
 
Nevelőmunkát segítő eszközök 
 

Taneszközök 
 

Eszközök, információhordozók 
 
Magnetofon     nyelvtanáronként 
 
CD vagy lemezjátszó   nyelvtanáronként 
 
Videó televízióval    5 
 
Interaktív tábla    1 
 

Projektor     4 
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