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TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

9-12. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)
A középiskolai törté ele ta ítás az általá os iskolai is eretekre és te éke ségekre
épül, jellegét teki t e azo a
ár forrás- és tevéke ységközpo tú. Ol a e elő-oktató
te éke ség, a el ek élja az általá os törté el i ű eltség kiterjesztése és el él ítése,
ala i t a agasa
ű eltség egalapozása. Fo tos a törté el i ese é yek e részt
vevő egyé ek és soportok ézetei ek és tettei ek egis erése, az ezek ögött húzódó
otívu ok, szá dékok és élethelyzetek felis erése és egértése, a résztvevők felelősségé ek elátása.
A törté ele ta tárg ki álóa alkal as az ö álló is eretszerzés és feldolgozás képességé ek kialakítására. A ta ulók ak eg kell is er iük az elsődleges és ásodlagos források kezelésé ek sza ál ait. Az a agg űjtéshez élkülözhetetle a kö tárak a , illetve
azok a agá a kézikö ek, le iko ok, atlaszok, is eretterjesztő fol óiratok st . , alai t az elektro ikus adat ázisok a aló tájékozódás készségé ek kialakítása és fejlesztése.
A diákok ak eze a képzési és életkori szi te el kell jut i az ese é ek el eszélésétől, a
források tartal i is ertetésétől a pro lé afel etés, ag arázat, fejtegetés, kö etkeztetés
és ér elés alkal azásáig, felhasz ál a a szak el et.
Fo tos feladat a grafikus kifejezések diagra ok, grafiko ok ele zése, ajd készítése, képi i for á ióhordozók g űjtése, álogatása, készítése, ala i t az idő e és tér e
aló tájékozódás fejlesztése. Bár el ik törté el i ese é
egis eréséről is a szó, a
egértés alap ető feltétele, hog eg ség e lássák a topográfiai és a kro ológiai adatokat.
A hallgatók ak tud iuk kell az ese é ek alap ető sorre djét, fel kell is er iük az eg időe zajló fo tosa ese é eket. Tud iuk kell a legfo tosa é szá okat.
Fo tos a törté el i tér e aló tájékozódás képességei ek to á fejlesztése is.
A törté el i térképek ol asása, az eg szerű térkép ázlat ö álló egrajzolása. A legfo tosabb törté el i hel eket el kell hel ez iük aktérképe is. Képessé kell ál iuk a törté elmi
és földrajzi térképek összekap solására, a törté ele ese é ei ek és a ter észeti feltételek iszo á ak érzékeltetésére. Mi dezek g akorlása sorá alkal at kell tere te i az ökológiai sze lélet ód kialakítására is a törté el i jele ségek értel ezésé e .
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9 . ÉVFOLYAM
Éves óraszá
Esti tagozat:
Heti óraszá
Esti tagozat:
Te atikai egység
Be e eti

érés

:
6 óra
:
óra

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

óra

A ta ulók előzetes tudásá ak azo osítása.

A TANTÁRGYHO) (MŰVELTSÉGTERÜLETHE)) KAPCSOLHATÓ FEJLES)TÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKO)ÓAN

Is eretszerzési és -feldolgozási képességek
A források a és - feldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os eseé yről, jele ségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külö öző típusú források elemzése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása. A források a fellelhető leegyszerűsítő véleméyek kritikus értel ezése ta ári rávezetéssel. A édia forrásértéké ek, jellegéek felis erése, ele zése. Ne zetközi szerződések, szövetségi egállapodások,
e zetközi szervezetek alapok á yai ak ele zése. A törté ele tárgyi e lékeinek felismerése, értel ezése élőszó a vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i
források és tudo á yos feldolgozások szövegé e ; az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegé ek értel ezése eghatározott korszak a . A törté ele jele tős személyiségei életútjá ak e utatása. Kie elkedő törté el i sze élyiségeik dö tései ek értékelése. A változás felis erése a törté ele e : ko krét törté el i példák ele zése, okok, összefüggések keresése. Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa
egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i tézé y, szervezet egis erése források alapjá . Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ter et vala ely agyar yelvű keresőprogra jában. Tematikus
i liográfiák készítése az iskolai és közkö yvtárak felhasz álásával. Á ra készítése a tankö yv, a u kafüzet, szakirodalo felhasz álásával, az összefüggések és az adatok kapcsolatá ak e utatásával.
Előadás készítése eghatározott terjedele e törté eti té ákról segédeszközök felhaszálásával. Hossza adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése
és e utatása. Sze léletes diagra ok és grafiko ok készítése gazdasági, társadal i, de ográfiai folyamatokról. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti adatok
e utatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság javítási elvei e és
ódszerei e . Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése.
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Kifejezőképességek
A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek
értékelése. A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata.
A törté el i fogal ak agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása
szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó,
térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével. Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése. Egyes té ák yo o
követése a sajtó a és a tö egko
u iká ió egyé területei pl. az EU- satlakozás .
Tájékozódás az idő e és tér e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése
Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . A tér e és idő e
játszódó ese é yek közötti kap solat felis erése. Időre di tá lázatok és térképek összehaso lítása, rajzok és térképek készítése. Az egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá .
Törté el i helyek azo osítása ai térképeke .
Tematikai egység
Előzetes tudás

A) ŐSKOR ÉS A) ÓKORI KELET

6 óra

A ta ulók általá os iskolai ag eg é iskolák a szerzett tudásáak az azo osítása.
Ismeretek

Az e erré álás fol a ata. A fol a
Vallás és kultúra az ókori Kelete .

ölg i kultúrák Mezopotá ia, Eg ipto , I dia, Kí a .

Kap solódási po tok:
Biológia-egészségta : A ho o sapie s eg séges faj.
Földrajz: Ko ti e sek, rasszok, térképol asás.
Ké ia: ké iatörté et, alké ia, „ókori” fé ek
Mag ar el és irodalo : Bi liai törté etek, az írás kialakulása, jele tősége, el saládok.
Vizuális kultúra: Az ókori Kelet ű észeti e lékei pl. Wille dorfi Vé usz, II. Ra szesz sziklate plo a, Eh ato fáraó saládjá al, a gízai pira isok .
Mate atika: A szá eg e es, az idő értékeg ségei ap, hó ap, é , é tized, é század .
I for atika: Glog i teraktí ta ló készítése az ókori Eg ipto té ájá a .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
A ho o sapie s egjele ése, Kr.e.
körül, Kr.e. XVIII. sz., Kr.e.
X. sz., Kr.e. 525.
Sze élyek:
Kheopsz, Ha
urapi, II. Ra szesz, Dá id, “ala o .
Fogalmak:
Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus,
Biblia, álla , hieroglifa, uddhiz us, rah a iz us.
Topográfia:
Ruda á a, Vértesszőlős, Mezopotá ia, Eg ipto , Fö ícia, Paleszti a, “u er, Asszíria, Perzsia, I dia, Kí a, Ba ilo , Izrael, Jeruzsálem.

3

PDF Compressor Pro
TÖRTÉNELEM
Tematikai egység
Előzetes tudás

A) ÓKORI GÖRÖGORS)ÁG

9 óra

A ta ulók általá os iskolai ag eg é iskolák a szerzett tudása.
Ismeretek

A görög kor kezdetei, a polisz-re dszer, a spártai álla .
A de okrá ia kialakulása Athé a , a de okrá ia fogal a.
A görög–perzsa há orúk. Athé és “párta párhar a.
Nag “á dor irodal a.
A görög hit ilág, ű észet, tudo á és i de apok.
Kap solódási po tok:
Földrajz: A Balká -félsziget déli részé ek ter észeti adottságai.
Test e elés és sport: A sport- és oli piatörté et alapjai.
Drá a és tá : Az ókori szí ház és drá a.
Matematika: Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, Eukleidész euklideszi geo etria , görög á é é
etűi ek hasz álata a ate atiká a . Pi szá jelölése π .
Fizika: Arkhi édész, ptole aioszi ilágkép, Arisztotelész ter észetfilozófiája.
Ké ia: korai ato el életek
Mag ar el és irodalo : Görög itológia, ho éroszi eposzok, az a tik görög szí ház és
drá a, “zophoklész: A tigo é.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
Kr.e. XIII. sz., Kr.e. 621, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e.
776, Kr.e. 431–404, Kr.e. 336–323.
Sze élyek:
“zoló , Peiszisztratosz, Kleiszthe ész, Miltiadész, Leo idasz, The isztoklész Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, “zókratész,
Plató , Arisztotelész, Nag “á dor.
Fogalmak:
Polisz, arisztokrá ia, arkhó , dé osz, türa isz, eklészia, esküdt íróság, de okrá ia, sztratégosz, serépsza azás, filozófia, helle iz us.
Topográfia:
Athé , “párta, Olü pia, Marathó , Ther opülai-szoros, Szalamisz,
“párta, Pelopo észosz, Makedó ia, Ale a dria.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

A) ÓKORI RÓMA

9 óra

A ta ulók általá os iskolai ag eg é iskolák a szerzett tudása.
Ismeretek

Ró a árosálla ól irodalo
á álik.
Az eg eduralo kialakulása. Társadalo , álla szer ezet, hadsereg.
Ró a és a pro i iák. A köztársaság irágkora és álsága. A sászárkor.
A ró ai hit ilág, ű észet, tudo á és a jog.
A i de api élet. A kereszté ség kialakulása, elterjedése és fő ta ításai.
A köztársaság irágkora és álsága. A sászárkor.
A ép á dorlás, az a tik i ilizá ió fel o lása.
Földrajz: Az Appe i i-félsziget ter észeti adottságai.
Mag ar el és irodalo : Bi liai törté etek, Vergilius, Horatius. Az írás kialakulása, jele tősége, el saládok.
Mate atika: A ró ai szá ok.
Te h ika: ró ai íz ezetékre dszer
Vizuális kultúra: Pa theo , Colosseu , Augusztus szo ra.
Etika; filozófia: A kereszté ség törté ete. Az európai i ilizá ió és kultúra zsidó-kereszté
g ökerei.
I for atika: Multi édia CD-ROM hasz álatá al Pa ó ia földrajzi, közigazgatási, társadalom- és hadtörté eti e lékei ek e utatása. Virtuális utazás az ókori Ró á a .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e. 287, Kr.e. 264–241, Kr.e. 218–201,
Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, 212, 313, 395, 476.
Sze élyek:
Ha i al, Ci eró, Po peius, Caesar, A to ius, Augustus, Názáreti Jézus, Paulus-Pál, Co sta ti us, Attila, Marius, “ulla, “parta us, Hadrianus, Diocletianus.
Fogalmak:
Patrí ius, ple ejus, lie s, o sul, pro i ia, se atori re d, lo agre d,
triu irátus, pri ipatus, li es, legio, olo us, do i atus, zsi agóga,
apostol, eg ház, püspök, zsi at, se atus, di tator, éptri u us,
censor.
Topográfia:
Ró a, Karthágó, Ca ae, Hispa ia, Gallia, Da ia, Pa ó ia, Jeruzsále , Ko sta ti ápol , A ui u , “opia ae, “a aria.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

A KORAI FEUDALI)MUS TÖRTÉNETE EURÓPÁBAN

5 óra

A ta ulók általá os iskolai ag eg é iskolák a szerzett tudása.
Ismeretek

A ugati és keleti feudális álla és kereszté ség eltérő fejlődése.
A Bizá i Birodalo .
A Fra k Birodalo kialakulása, a gazdaság és társadalo átalakulása,
fejlődése.
Az iszlá és az ara ilág.
Kap solódási po tok:
Földrajz: Európa ter észeti adottságai, az ara ilág földrajzi jelle zői, ilág allások, ara
földrajz tájolás, útleírások , az ú . kis jégkorszak Európá a
Vizuális kultúra: izá i ű észet, ro á stílus, gótika, re eszá sz Leo ardo, Mi hela gelo,
Raffaello).
Hitta : az eg ház törté ete a középkor a .
Mag ar el és irodalo : lo agi költészet, ágá sköltészet, Bo a io, Petrar a.
Etika: hit és allás, a ilág allások e erképe és erköl si ta ításai, az i tolera ia, i t erköl si dilemma.
Mate atika: ara szá ok hi du eredetű, hel i értékes, -es alapú, ara köz etítéssel ilágszerte elterjedt számírás , ara alge ra.
Fizika: ara sillagászat ara eredetű sillagászati el e ezések, sillag e ek, iszlá
aptár
stb.). Középkori te h ikai talál á ok, a gótikus stílus te h ikai alapjai tá í , tá pillér ;
tudo á törté et, asztrológia és asztro ó ia.
Ké ia: ara alké isták
Biológia-egészségta : az ara or ostudo á ered é ei.
É ek-ze e: a középkor ze éje; a re eszá sz ze éje.
Informatika: i ter etes g űjtő u ka és feladatlap egoldása pl. a keresztes hadjáratok
té ájá a .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
622, 732, 800, 843, 962, 1054.
Sze élyek:
Nag Károl , “ze t Be edek, Justi ia us, Cirill és Metód, I. Nag Ottó, Moha ed, Klod ig, Martell Károl , Kis Pippi , Karoli gok.
Topográfia:
Poitiers, Aa he , Ko sta ti ápol , Eg házi Pápai Álla , Mekka, Bagdad.
Fogalmak:
Gróf-grófság-őrgrófság, ortodo eg ház, ró ai katolikus eg ház, pápa,
szerzetes, kolostor, e és re d, hű ér irtok, jo ág , ro ot, allódiu , iszlá , Korá , kalifa.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETE A) ÁLLAMALAPÍTÁSIG

5 óra

A ta ulók általá os iskolai ag eg é iskolák a szerzett tudásá ak
az azo osítása
Ismeretek

A ag ar ép őstörté ete és á dorlása. A ho foglalástól az álla alapításig. éza fejedele
és Ist á királ élet ű e.
Kap solódási po tok:
Mag ar el és irodalo : a ag ar el roko sága, törté ete, el saládok,
régi ag ar el e lékek: a Tiha i apátság alapítóle ele, Halotti eszéd és kö örgés,
Ó ag ar Mária-siralom.
Eredet o dák pl. Ara Já os: Rege a sodaszar asról .
Ja us Pa o ius: Pa ó ia di sérete.
Ist á a királ ro kopera
Vizuális kultúra: a ag sze t iklósi ki s, a ho foglalás korát feldolgozó képző ű észeti
alkotások egfig elése, ele zése.
Ro á , gótikus és re eszá sz e lékek Mag arországo pl. a jáki te plo .
I for atika, kö tárhasz álat: a Mag ar Ne zeti Múzeu Mag arország törté ete az álla alapítástól
-ig . álla dó kiállítása középkori része Hu adi Mát ás kori a agá ak
feldolgozása sétálófüzet kitöltésé el. I ter etes g űjtő u ka a ag arok eredeté el kap solatos el életek té ájá a

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
896, 955, 973, 997–1000–1038.
Sze élyek:
Ál os, Árpád, I. “ze t Ist á királ , Géza fejedele , Koppá , I re
her eg, “ze t Gellért püspök.
Topográfia:
Mag a Hu garia, Le édia, Etelköz, Vere kei-hágó, Kárpát-medence,
Augsburg, Pannonhalma, Esztergom.
Fogalmak:
No adiz us, kettős fejedele ség, e zetség törzs, székely, kalandozások, sze iorátus, ár eg e, ispá , tized, eg ház eg e, töré kezés.
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Tematikai egység
Mérés

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

óra

1. A ta ulók é es teljesít é é ek értékelése (portfólió)*
2. Hag o á os írás eli/szó eli izsgafeladatok
* lásd 28. oldal
A ta ulók legye ek képesek egyszerű tárgy ásolatokat, íratlan
forrásokról készült fé yképeket, vázlatrajzokat pl. régészeti lelőhelyről forráské t értel ez i; rövid k . - sor yi ókori forrásrészleteket feldolgoz i. Tudja ak a yagot gyűjte i a kö yvtára ta ári és kö yvtárosi segítséggel egadott té ákhoz. Legyeek képesek egyszerű el eszélő források ele zésére ta ári irá yítással. Legye ek képesek rövid eszá olók előadására. Tudják
alkal az i a törté etiség e a kereszté y időszá ítást. Tudja ak
törté el i ese é yeket, folya atokat leolvas i a középiskoláa hasz álatos törté el i atlasz egfelelő lapjáról.

Saját jegyzet
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10. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :
Esti tagozat: 6 óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: óra

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

Tematikai egység
Is étlés

óra

Az előző é e szerzett is eretek felele e ítése.

A TANTÁRGYHO) (MŰVELTSÉGTERÜLETHE)) KAPCSOLHATÓ FEJLES)TÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKO)ÓAN

Tevéke ységfor ák
 Is eretszerzési és - feldolgozási képességek
A források a és forrásfeldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os
ese é yről, jele ségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külön öző típusú források ele zése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása.
A források a fellelhető leegyszerűsítő véle é yek kritikus értel ezése ta ári
rávezetéssel. A fil ek, fil híradók értel ezése. A édia forrásértéké ek, jellegé ek felis erése, ele zése. Ne zetközi szerződések, szövetségi egállapodások, e zetközi szervezetek
alapok á yai ak ele zése. A törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, értel ezése élőszóa vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i források és tudo áyos feldolgozások szövegé e ; az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegéek értel ezése eghatározott korszak a . A törté ele jele tős sze élyiségei életútjá ak
e utatása. Kie elkedő törté el i sze élyiségeik dö tései ek értékelése.
A változás felis erése a törté ele e : ko krét törté el i példák ele zése, okok, összefüggések keresése. Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók NyugatEurópa, Közép-Európa, Kelet-Európa
egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i téz é y,
szervezet egis erése források alapjá . A külö öző fejlődési régiók egkülö öztetése,
összehaso lítása. Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ternet valamely magyar yelvű keresőprogra já a .

 Kifejezőképességek

A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek értékelése.
A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata. A törté el i fogal ak
agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó, térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével.
Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése.
Hosszabb adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése és e utatása. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti adatok e utatásához.
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Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság a javítás elvei e és ódszerei e .
Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése.
Tájékozódás az idő e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . Időre di tá lázatok és térképek összehaso lítása, rajzok és térképek készítése. Az egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Tájékozódás a tér e
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá .
Törté el i helyek azo osítása ai térképeke . Se atikus rajz készítése egy-egy törté eti táj
egységeiről. Te atikus törté el i térképek adatai ak összehaso lítása pl. gazdasági fejlődés, épsűrűség, e zetiségi összetétel változása .

Tematikai egység
Előzetes tudás

A KÖ)ÉPKOR S)Á)ADAI
A korá

óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

A középkori eg ház és az uralkodói hatalo Európá a . az i esztitúra har ok .
A feudális, re di társadalo . A középkori árosok. A lovagkor.
A keresztes há orúk i ilizá iók találkozása .
A sza ad költözésű jo ág ság és a á dor ozgal ak. A középkor gazdaság fejlődése, a éhek kora. A középkor ű elődése. Mi de apok a középkor a .
Kap solódási po tok:
Hitta : Az eg ház törté ete a középkor a . Világ allások.
Földrajz: középkori árosok kialakulása, a árosok fu k iói, épesség ozgal ak. Európa épessége. Gazdálkodás, gazdasági te éke ség, pé zgazdálkodás, pia , kereskedele , adó.
Tudo á törté et: középkori eg ete ek, kö
o tatás
Te h ika, földrajz: te h ikai fejlődés. A ezőgazdaság fejlődése.
Mag ar irodalo : lo agi költészet.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278.
Sze élyek:
VII. Gergely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, A ui ói “ze t Ta ás.
Fogalmak:
királ i ud ar, ka ara, ka ellária, kiközösítés, zará dok, erekl e,
keresztes hadjáratok, i k izí ió, eret ekség, kolduló re dek, árosi
ö kor á zat, o ásos hospes, éh, skolasztika, eg ete , lo agi
kultúra, ro a ika, gótika, Ha sa- árosok.
Topográfia:
“ze tföld, Ge o a, Vele e, Fla dria, Cha pag e, Párizs, O ford,
Cambridge, Hansa- árosok, a le a tei kereskedele út o ala.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

AZ ÁRPÁD-HÁ)I KIRÁLYOK KORA ÉS AZ
UTÁNUK KÖVETKE)Ő ÉVS)Á)ADOK (11–15. S)Á)AD)
A korá

6 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek felele e ítése.
Ismeretek

A feudális re d egszilárdítása – “ze t László és Kö es Kál á .
Az Ara ulla és a tatárjárás kora.
Gazdasági és társadal i áltozások a XIII. század a
e
ag ar épele ek a középkori
Mag arországo .
Az Árpád-kori kultúra.
Az Anjou-ház uralkodói, Lu e urgi )sig o d és a Hu adiak kora – re diség és közpo tosított álla Mag arországo .
Mi de api élet a középkori Mag arországo .
Kap solódási po tok:
Mag ar el és irodalo : a ag ar el roko sága, törté ete, el saládok, régi ag ar
nyelvemlékek: a Tiha i apátság alapítóle ele, Halotti eszéd és kö örgés, Ó ag ar Máriasiralom.
Eredet o dák pl. Ara Já os: Rege a sodaszar asról .
Ja us Pa o ius: Pa ó ia di sérete, Kato a József: Bá k Bá , Ara Já os: Toldi.
Építészet: Jáki te plo
Földrajz: törté el i e lékhel ek

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 1205–1235, 1222, 1235–70,
1241–42, 1301, 1308-1342, 1335, 1351, 1405, 1456.
Sze élyek:
I. A drás, I. László, Kö es Kál á , III. Béla, A o
us, Batu ká ,
II. A drás, IV. Béla, Kézai “i o , kiskirál ok, Károl Ró ert, Nek sei
Dö ötör, I. Nag Lajos, )sig o d, Hu adi Já os, Hunyadi László, I.
Mát ás, Bo fi i, Vitéz Já os, “zilág i Mihál , Kapisztrá Já os.
Fogalmak:
Vár ép, árjo ág , á , ajda, ádor, “ze t Koro a, regálé, „pé zrontás”, ser ie s, a dériu , áró, e es, Ara ulla, fa iliaritás,
székel , szász, ku , o gol, Ara Horda, tár ok ester, ara fori t, isegrádi királ találkozó, perszo álu ió, ur ura, kapuadó, ősiség, re d, re diség, királ i tetsz é jog, árosi dekrétu , huszitizus, kor á zó, liga, Fekete “ereg, re eszá sz, zsoldos sereg,
re dkí üli hadiadó, hosszú hadjárat.
Topográfia:
Fehér ár, Pozso , Hor átország, Erdél , Dal á ia, “zeré ség, Muhi, Buda, Ná dorfehér ár, Vár a, Rigó ező.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

KORA ÚJKOR (1490–1721)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.

Is eretek/fejlesztési követel é yek
Az ősi, a erikai „i diá ” kultúrák.
A ag földrajzi felfedezések és kö etkez é ei. A oder ilággazdasági re dszer kialakulásá ak kezdetei.
A oder polgári álla kialakulása.
A parla e táris o ar hia kialakulása A gliá a . Az a gol forradalo és polgárhá orú.
Refor á ió és katolikus egújulás. A arokk.
A tudo á os ilágkép kialakulása. Az európai és Európá kí üli kultúrák találkozása, a
g ar atosítás.
Az atla ti hatal ak fele elkedése.
Kap solódási po tok:
Földrajz: a földrajzi felfedezések hatásai, topográfiai o atkozásai, a térképészet fejlődése, a
holla d él föld, a Naprendszer.
Fizika: A földközéppo tú és a apközéppo tú ilágkép jelle zői. A Föld, a Napre dszer és a
Kozmosz fejlődéséről alkotott sillagászati elképzelések. Kepler tör é ei, Ne to .
Filozófia: Des artes, Bacon, Locke.
A ter észettudo á ok fejlődése, a tudo á os ilágkép áltozásai.
Mag ar el és irodalo :
“hakespeare, Moli re.
Drá a és tá : Az a gol re eszá sz szí ház és drá a, a fra ia klasszi ista szí ház és drá a.
Vizuális kultúra: A arokk stílus.
É ek-zene: A barokk zene.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714.
Sze élyek:
Kolu usz, Magellá , Vas o da Ga a, V. Károl , Luther, Kál i , Koper ikusz, Galilei, I. Erzsé et, II. Fülöp, Cro
ell, Richelieu, XIV.
Lajos, Col ert, Nag Péter.
Fogalmak:
G ar atosítás, ko k isztádor, ültet é , ilágkereskedele , a szolutiz us, refor á ió, protestá s, e a gélikus, refor átus, u itárius,
elle refor á ió, jezsuiták, a ufaktúra, a gliká , o opóliu ,
puritá , erkantilizmus.
Topográfia:
Ge f, Né etalföld, A t erpe , Lo do , Versailles, portugál és spanyol gyarmatok.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

MAGYARORS)ÁG TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN
(1490–1711)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett ismeretek.
Ismeretek

A Jagellók-kora. A Dózsa féle paraszthá orú. A ohá si sata.
A török hódoltság. A Ha s urgok és a ag ar rendek.
Az Erdél i Fejedele ség. Függetle ségi har ok és országeg esítő kísérletek: Bo skai Ist á ,
Bethle Gá or, és )rí i Miklós.
A refor á ió és a katolikus egújulás Mag arországon.
Gazdasági és társadal i, kulturális áltozások a XVII. század a .
A török kiűzése.
A Rákó zi-sza adsághar .
Kap solódási po tok:
Földrajz: A ter észeti kör ezet áltozása a török kor a .
Mate atika: Képzelet e törté ő ozgatás pl. átdara olás elképzelése; testháló összehajtásá ak, szét ágások ak az elképzelése; testek külö féle sík etszeté ek elképzelése – áralaprajz készítése .
Mag ar el és irodalo : a refor á ió kulturális hatása; Páz á Péter;
)rí i Miklós: “zigeti eszedele , kuru költészet, Mikes Kele e .
É ek-ze e: “zegé legé kato aé ekek pl. Csi o Palkó .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–
1711.
Sze élyek:
Dózsa G örg , II. Lajos, “zapol ai Já os, II. “zulej á , Fráter G örg ,
)rí i Miklós, Báthor Ist á , Károli Gáspár, Bo skai Ist á , Bethle
Gá or, Páz á Péter, )rí i Miklós a költő és had ezér , I. Lipót,
“a o ai Je ő, II. Rákó zi Fere , Esze Ta ás, Károl i “á dor, Pálff
Já os.
Fogalmak:
Örökös jo ág ság, hajdú, hódoltság, kuru , la a , re di ko föderáió, tró fosztás, spa ol örökösödési há orú, szat ári éke.
Topográfia:
Mohá s, Eger, “ziget ár, “árospatak, G őr, Várad, Nag szo at,
“ze tgotthárd, )e ta, Ó od, Tre sé , Majté , Rodostó.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

A FELVILÁGOSODÁS ÉS A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA
(1721–1849)
A korá

9 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

A fel ilágosodás. A fel ilágosult a szolutiz us jellegzetességei. Az észak-amerikai gyarmatok
függetle ségi há orúja. Az U“A létrejötte. A polgári forradalo irá zatai Fra iaország an.
A apóleo i há orúk Európája. Az ipari forradalo és társadal i hatásai életkörül é ek,
kör ezet . XIX. század esz éi. Az 1848-as forradalmak.
Kap solódási po tok:
Hitta : Az eg ház törté ete a fel ilágosodás, a fra ia forradalo és a XIX. századi polgárosodás idejé .
Mag ar el és irodalo : a fel ilágosodás és a ro a tika, a fra ia E iklopédia, Voltaire:
Candide.
Vizuális kultúra: klasszi iz us és ro a tika.
É ek-ze e: a klasszika ze éje pl. Ha d , Mozart, Beetho e , Marseillaise.
Fizika: hőerőgépek, a teljesít é
értékeg sége att . Ipari forradalo .
Erköl sta ; etika: álla polgárság és e zeti érzés. A sza adság re dje: jogok és kötelességek. Magá érdek és közjó. Rész étel a közélet e . A társadal i igazságosság kérdése.
Földrajz: ur a izá iós fol a atok és hatásaik. Az Eg esült Álla ok létrejötte.
Filozófia: a fel ilágosodás filozófusai pl. Diderot, Voltaire, Rousseau , a é et idealiz us pl.
Kant, Hegel), Marx.
Biológia-egészségta : édőoltások az i
u ológia tudo á á ak kezdetei .
Mozgóképkultúra és édiais eret: a oder
il á osság kialakulása.
I for atika: i ter etes a agg űjtés, preze tá ió készítése pl. az ipar forradalo té ájá a

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1740–48, 1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848
Sze élyek:
Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleo , Nelso , Kutuzo , Ja es Watt, “tephe so , Mar .
Fogalmak:
E iklopédia, jogálla , rá ió, a hatal i ágak egosztása, társadal i
szerződés, fel ilágosodott a szolutiz us, a io aliz us, li eralizmus, szocializ us, ko zer ati iz us, alkot á , „har adik re d”,
giro di, jako i us, polgári sza adságjog, parla e ti re dszer jo boldal, aloldal , e igrá ió, reak ió, terror, kapitaliz us, tőkés, proletár, i il társadalo , E eri és polgári jogok ilatkozata, a Függetle ségi ilatkozat.
Topográfia:
Poroszország, Le g elország, a gol és fra ia g ar atok ÉszakA eriká a , Val , Ve dée, Austerlitz, Trafalgar, Borog i o, Waterloo.
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Tematikai egység
Mérés

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE
A ta ulók é

égi tudásá ak

óra

érése.

A ta ulók is erjék fel a ta a yag a szereplő fo tosa középkori és
kora újkori tárgyi e lékeket, legye ek képesek azokat értel ez i élőszó a vagy írás a . Legye ek képesek a források és a ta kö yvi szöveg egy evetésére, az eltérések okai ak feltárására. Tudja ak éhá y
A TOVÁBBHALADÁS í ől álló i liográfiákat készíte i a kö yvtárak felhasz álásával
FELTÉTELEI
kiselőadások, vitai dítók szá ára, ta ári út utatás alapjá . Képesek
legye ek törté el i folya atokat, korszakokat felis er i, egkülönöztet i. Tudja ak felépített feleletet vagy előadást tarta i törté eli té ákról le ke, fejezetrész, le kéke átívelő folya atok, összehaso lítások st . . Tudja ak á rákat, térképeket és egyé
ár ta ult
is erethordozókat értel ez i élőszó a rövid felkészülés utá . Legye ek képesek a világ-, az európai és a agyar törté ele
agy korszakai ak és fo tosa ese é yei ek szi kro a látására. Hasz álják a ta kö yvek, u kafüzetek kro ológiáit.
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11. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :
Esti tagozat: 6 óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: óra

Te atikai egység
Is étlés

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

óra

Az előző é e szerzett is eretek felele e ítése.

A TANTÁRGYHO) (MŰVELTSÉGTERÜLETHE)) KAPCSOLHATÓ FEJLES)TÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKO)ÓAN

Is eretszerzési és - feldolgozási képességek
A források a és feldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os eseé yről, jele ségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külö öző típusú források ele zése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása.
A források a fellelhető leegyszerűsítő véle é yek kritikus értel ezése ta ári
rávezetéssel. A fil ek, fil híradók értel ezése. A édia forrásértéké ek, jellegé ek felis erése, ele zése. A törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, értel ezése élőszóa vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i források és tudo áyos feldolgozások szövegé e ; az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegéek értel ezése eghatározott korszak a . A törté ele jele tős sze élyiségei életútjá ak
e utatása. Kie elkedő törté el i sze élyiségeik dö tései ek értékelése. A változás feliserése a törté ele e : ko krét törté el i példák ele zése, okok, összefüggések keresése.
Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók Nyugat-Európa, KözépEurópa, Kelet-Európa egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i téz é y, szervezet egiserése források alapjá . A külö öző fejlődési régiók egkülö öztetése, összehaso lítása.
Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ter et vala ely agyar yelvű keresőprogra já a .
Kifejezőképességek
A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek értékelése.
A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata. A törté el i fogal ak
agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó, térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével.
Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése. Egyes
té ák yo o követése a sajtó a és a tö egko
u iká ió egyé területei pl. az EUcsatlakozás . Hossza adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése és e utatása.
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Sze léletes diagra ok és grafiko ok készítése gazdasági, társadal i, de ográfiai folya atokról. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti adatok e utatásához.
Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság javítási elvei e és ódszerei e . Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése. Kivo at
készítése rövide
- oldal tudo á yos-is eretterjesztő szövegrészletről, feleletterv készítése egadott té áról. A törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, azok e utatása élőszóban.
Tájékozódás az idő e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . A tér e és idő e játszódó ese é yek közötti kap solat felis erése. Időre di tá lázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az
egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Tájékozódás a tér e
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá .
Törté el i helyek azo osítása ai térképeke .
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MAGYARORS)ÁG ÚJJÁS)ERVE)ŐDÉSE A
HABSBURG BIRODALOM KERETEI KÖ)ÖTT

Tematikai egység

óra

(1711–1790)
Előzetes tudás

A korá
tése.

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek felele e íIsmeretek

De ográfiai áltozások, az et ikai ará ok átalakulása. Gazdaság és társadalo a XVIII. sz.
Mag arországá . A fel ilágosult a szolutiz us és a re dek. A ag ar királ ság a Ha s urg
Birodalomban. Mű elődés, eg házak, iskolák.
Kap solódási po tok:
Földrajz: Mag arország ter észeti adottságai.
Mag ar el és irodalo : N el újítás - Kazinczy Ferenc. A ag ar fel ilágosodás irodal a:
Besse ei G örg , Csoko ai Vitéz Mihál .
É ek-ze e: a arokk ze e pl. J. “. Ba h, Hä del , a klasszika ze éje pl. Haydn).
Vizuális kultúra: arokk stílusú épületek pl. a fertődi Esterház -kastél , freskók, szo rok és
tá laképek Mag arországon,
I for atika: kö tártípusok, kö tártörté et. . Grafiko ok, diagra ok készítése a de ográfiai adatok sze léltetésére.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1722–1723, 1740–1780, 1767, 1777, 1780–1790.
Sze élyek:
III. Károl , Mária Terézia, II. József, Kau itz.
Fogalmak:
Hel tartóta á s, etelepítés, kettős á re dszer, allási türele ,
álla dó hadsereg, ág ás, kötelező álla i oktatás, úr éri re dezés,
páte s, el re delet, „kalapos királ ”, Prag ati a “a tio, osztrák
örökösödési há orú, hété es há orú, „fordított Ca ossa-járás”, jobágyrendelet.
Topográfia: Határőr idék, Bá át.
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Te atikai egység

Előzetes tudás

A POLGÁROSODÁS KE)DETEI (1790–1847) ÉS
FORRADALOM ÉS S)ABADSÁGHARC MAGYARORS)ÁGON
(1848–1849)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

Új ele ek a gazdaság a . Az átalakuló társadalo . A fra ia forradalo és a apóleo i háorúk hatása Mag arországra. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, e zetiségi kérdés. A refor kori ű elődés, kultúra. Polgári forradalo Mag arországo
árcius– április. A forradalo
első és külső feltételei, pro lé ái. A e zeti ö édele
egszervezése és a ta aszi hadjárat. A sza adsághar efejező szakasza és eresége.
Kap solódási po tok:
Mag ar el és irodalo : A fel ilágosodás és a refor kor irodal a. Ne zeti drá a, e zeti szí játszás kezdetei.
Drá a és tá : A XIX. századi ag ar szí ház és drá a éhá alkotása: Kato a József: Bánk
á , Vörös art Mihál : Cso gor és Tü de.
Vizuális kultúra: Klasszi iz us és ro a tika pl. Polla k Mihál : Ne zeti Múzeu .
É ek-ze e: Hi usz, “zózat, Erkel Fere : Hu adi László – a e zeti opera születése, Liszt
Ferenc.
Földrajz: Mag arország ter észeti adottságai, fol a sza ál ozás.
I for atika: Glog i teraktí ta ló készítése “zé he i Ist á g akorlati újításairól.
Az 1848-49-es sza adsághar szá ítógépes stratégiai játék alkal azása.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1795, 1825, 1830, 1832–36, 1844, 1847.
1848. III. l5., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 6.
Sze élyek:
Marti o i s, Haj ó z , Kazi z , Köl se , Deák, Eöt ös, Kossuth, Batth á i Lajos, “zé he i Ist á , Wesselé i, I. Fere , Jókai, Petőfi,
Görge , Klapka, Be , Da ja i h, Jelači , Wi dis hgraetz, Haynau.
Fogalmak:
Mag ar jako i us, refor , polgári átalakulás, e zúra, álla
el ,
örök áltság, közteher iselés, érdekeg esítés, édő á , ár iusi ifjak,
e zetőrség, épkép iseleti országg űlés, felelős kor á , jo ágyfelszabadítás, álasztójog, függetle ség, e zetiségi tör é
Topográfia:
Pest-Buda, Fiu e, Vaskapu, Pákozd, Kápol a, Isaszeg, Ko áro , “eges ár, Arad.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

A NEM)ETÁLLAMOK ÉS A) IMPERIALIZMUS KORA,
A DUALIZMUS MAGYARORS)ÁGA (1849–1914)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

Gazdasági és társadal i áltozások, a ásodik ipari forradalo . Az eg séges Olaszország és Né etország kialakulása. Polgárhá orú az A erikai Eg esült Álla ok a . A „keleti kérdés” és a Balká . Az
orosz refor kísérletek. G ar atosítás: a rit g ar at irodalo . Hatalmi viszonyok, katonai-politikai
szö etségek a századforduló . A u kásság politikai erő é szer eződése. A egtorlás, a Ba hrendszer. A kieg ezés. Gazdasági és társadal i fejlődés a dualiz us korá a . Társadal i soportok
életfor ái, épesség, e zetiség. A árosiasodás. A tudo á os és ű észeti élet fejlődése.
A kieg ezés re dszeré ek első elle t o dásai.

Kap solódási po tok:
Földrajz: Ko ti e sek földrajza, Európa országai, Balká , a árosfejlődés szakaszai. Folyamsza ál ozás, ter észetkárosítás, ár izek ki áltó okai.
Mag ar el és irodalo : Ara Já os: A alesi árdok, a századforduló irodal i élete pl. a
Nyugat). Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Puskin, Zola, Dosztojevszkij, Verlaine, Rimbaud,
Baudelaire, Keats.
Vizuális kultúra: Ro a tika és realiz us pl. Mu ká s Mihál , a sze esszió és eklektika jelle zői pl. “tei dl I re: Országház . Eklektika, sze esszió és az iz usok eghatározó alkotói
és ű ei.
É ek-ze e: Liszt Fere , az operett születése, Bartók Béla, Kodál )oltá . Verdi, Puccini,
Wagner, Debussy
Fizika: Az elektrifiká ió, a tra szfor átor, a illa os ozdo , a kar urátor. Farada ,
Helmholz
Test e elés és sport: Újkori oli piák. Mag ar oli piai rész étel – Hajós Alfréd, ag ar sikersportágak pl. úszás, í ás .
Ké ia: Me er, Me g eleje , Curie házaspár fizika is .
Biológia-egészségta : Pasteur, Dar i : e olú ióel élet.
I for atika: I ter etes forrásg űjtés pl. a dualiz us kori él lapok Bolo d Miska, Borssze
Ja kó, Üstökös a agá ól.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907,
. októ er .,
,
,
–90, 1896.
Sze élyek:
III. Napóleo , I. Miklós, Ca our, Gari aldi, Bis ar k, Viktória királ ő, II.
Vilmos, Lenin, Lincoln.
Fere József, Ha au, Ba h, Deák Fere , A dráss G ula, Tisza Kál á ,
Baross Gá or, Tisza Ist á , Jászi Oszkár.
Topográfia:
U“A, Krí -félsziget, Pie o t, Olasz Királ ság, Né et Császárság, “zuezicsatorna, Panama- sator a, Elzász-Lotari gia, Ro á ia, “zer ia, Bulgária,
Bosznia-Her ego i a, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia.
Fogalmak:
I ter a io álé, kereszté szo ializ us, szo iálde okrá ia, e tru , periféria, rész é társaság, o opóliu , középosztál , dualiz us.
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A) ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL
A NAGY GA)DASÁGI VÁLSÁGIG (1914–1929)

Te atikai egység
Előzetes tudás

A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

Az első ilághá orú kiro a ása, jellege, törté ete. Az oroszországi politikai áltozások, olse ik hatalo át étel, a olse ik ideológia és propaga da, a “zo jetu ió létrejötte.A Párizs
kör éki ékék, a ersailles-i ékere dszer fo tosa po tjai. Gazdaság és a társadalo új
jele ségei pl.: a ői e a ipá ió, otorizá ió . Mag arország rész étele az első ilághá orú a . Az őszirózsás forradalo . Kísérlet a ko
u ista diktatúra egtere tésére: a Taá sköztársaság. A tria o i éke, hatása a gazdaságra, társadalo ra, az et ikai iszo okra.
A határo túli ag arság sorsa. A Horthy-re dszer kialakulása és ko szolidá iója. A Horth re dszer társadal a és a re íziós külpolitika. A ű elődési iszo ok. Az élet ód áltozásai.
Kap solódási po tok:
Földrajz: Európa do orzata és ízrajza.
Mag ar el és irodalo : Móri z )sig o d: Bar árok, Ad E dre, Ba its Mihál há orús
versei.
Ké ia: Hadászat a hasz osítható eg i a agok.
Fizika: „kis-Curie”
Mozgóképkultúra és édiais eret: Tö egko
u iká ió, édiu ok hatása a i de api
életre.
É ek-zene: katonadalok

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
1914–18, 1917, 1919, 1922, 1925.
. július .,
.októ er .,
. o e er .,
. ár ius
.,
. , jú ius .,
–31, 1927
Sze élyek:
Fere Ferdi á d, “ztáli , Tro kij, Wilso , Cle e eau, Llo d
George, Stresemann, Mussolini
gróf Károl i Mihál , Ku Béla, Horth Miklós, gróf Teleki Pál, gróf
Bethle Ist á , Kle els erg Ku ó, Nag atádi “za ó Ist á , Pe er
Károl .
Topográfia:
“zaraje ó, Mar e, “o
e, “ze tpéter ár, “zer –Hor át–“zlo é
Királ ság, Do erdó, Iso zó, tria o i Mag arország, Pia e, Versailles,
Csehszlo ákia, Le g elország, alti álla ok, Curzo -vonal
Fogalmak:
Villá há orú – állóhá orú, ulti átu , közpo ti hatal ak, pa ifizus, szo jet, fasiz us, korporatí álla , eg pártre dszer, ko
unizmus, kollekti izálás, GULAG, kisa ta t, kise ség édele ,
őszirózsás forradalo , et ikai és törté eti el , proletárdiktatúra,
Ta á sköztársaság, örös- és fehérterror, u erus lausus, a tisze itiz us, irrede tiz us, re ízió, társadalo iztosítás, ko szolidá ió.
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Tematikai egység

TÁRSADALOMISMERET

8 óra

Reális ö is eret és ö értékelés, a ásik e er sze él iségé ek tisztelete és egértése. Törek és erősítése az élet itel tudatos alakítására. Világos kép kialakítása a ta ulók a az általuk etöltött státusok szerepkészleteiről. A társadal i tér- és idősze lélet fejlesztése. Ol a képességek és
A ta tárgyhoz
attitűdök fejlesztése, el ek irtoká a a ta ulók képesek lesz ek ál(műveltségterülethez la polgári jogaik g akorlására. A e zeti tudat erősítése. Törek és erősíkap solható fejlesztési tése az előítéletes agatartás kö etkezetes elutasítására. Azok ak a kapsolódási po tok ak a egis ertetése, el ek Mag arországot Európáfeladatok
al összekötik. Az etika alapfogal ai ak egis ertetése. Ér elés az emer kilétéről, a jó és rossz i e létéről, az eré ekről fol tatott iták a ;
saját aga és kör ezete szá ára a hel es selekedet alapel ei ek egfogal azása.

Ismeretek
A

ai

Követel é yek

agyar társadalo

A ta uló tudja re dszerez i, ele ez i az infor á iót, kö etkeztetéseket le o i; leg e
képes ér el i álláspo tja ellett és egértei ások álláspo tját; leg e képes sze elé ek ö álló feldolgozására szó a és írásSzo ializá ió és társadal i devia iák
ö gyilkosság, ű özés, alkoholiz us, va daliza ; leg e képes egfo tolt, tárg ilagos
us, idege gyűlölet, ká ítószer
éle é alkotásra, esetleg éle é áltozA szo ializá ió fogal a, tartal a és szí terei
tatásra is; tudjo eszá ol i saját tapasztalaPro lé ák a szo ializá ió fol a atá a .
tairól ag tö egko
u iká iós eszközök ől
Az iskola világa
A ű eltség társadal i szerepe
szerzett is ereteiről, és leg e képes értéKözoktatás – szakoktatás – felsőoktatás
kel i azokat; is erje a társadal i, állampolA űvelődés iskolá kívüli for ái és szí terei
Az iskolá kívüli űvelődés e , képzés e részt gári és gazdasági is eretekhez kap solódó
általá os és ko krét fogal akat; leg e tiszvevők érdekérvé yesítési lehetőségei
A politika világa
tá a a de okratikus go dolkodási és agaA politika fogalma. Diktatúra és de okrá ia
tartási intákkal.
Társadal i soportok – társadal i o ilitás
A társadalo rétegződése és tér eli szerkezete
Gazdagság és szegé ség. Ne zeti és et ikai
kise ségek

Az érdekér é esítés külö féle ódjai
Tö egko
u iká ió és politika.
Rendszerváltás Magyarországo . A hazai pártok
általá os jelle zői. Érdek-képviseleti szervezetek
és yo ásgyakorló soportok
A közvéle é y-kutatás

Kap solódási po tok:

Földrajz: régiók, ag ar tájak kulturális, éprajzi és ter észeti értékei. Demográfiai utatók, épesség összetétele, gazdasági szerkezet áltás. Mu ka élküliség. Glo alizá ió. Európai U ió, a satlakozás
hatásai. A u kaerő sza ad ára lása. Tra sz a io ális állatok egjele ése Mag arországo .
Politológia, szo iológia: re dszer áltás. Kise ségek, et iku ok. “zo iális háló hiá osságai.
Etika: társadal i szolidaritás. Tö ség és kise ség.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Társadal i o ilizá ió, szo ializá ió, társadal i rétegződés, politika,
párt, pártre dszer, édia, tö egko
u iká ió.
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Te atikai egység
Értékelés

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK

MÉRÉSE

óra

1. A ta ulók é es teljesít é é ek értékelése portfólió
2. Hag o á os írás eli/szó eli izsgafeladatok
* lásd 28. oldal

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A ta ulók legye ek képesek a források és a ta kö yvi szöveg egyevetésére. Tudja ak i liográfiákat készíte i az iskolai és közkö yvtárak felhasz álásával kiselőadások, vitai dítók éljára. Tudjanak felépített feleletet ad i a ta ult té ákról. Tudja ak á rákat,
térképeket és egyé is ert és új is erethordozókat értel ez i
élőszó a , rövid felkészülés utá . Tudja ak éréseket készíte i a
térképe ö állóa vagy szakta ári segítséggel lakosságszá , épsűrűség, gazdasági fejlettség . Tudják a térképe á rázolt jele ségeket eépíte i szó eli és írás eli feladatok egoldásá a.
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Éves óraszá :
Esti tagozat: 62 óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: 2 óra
Te atikai egység
Is étlés
Javaslat

. évfolya

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

4 óra

Az előző é e szerzett is eretek felele e ítése.
Pró a érettségi

A TANTÁRGYHO) (MŰVELTSÉGTERÜLETHE)) KAPCSOLHATÓ FEJLES)TÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKO)ÓAN

Is eretszerzési és - feldolgozási képességek
A források a és feldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os eseé yről, jele ségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külö öző típusú források ele zése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása. A források a fellelhető leegyszerűsítő véle éyek kritikus értel ezése ta ári rávezetéssel. A fil ek, fil híradók értel ezése.
A édia forrásértéké ek, jellegé ek felis erése, ele zése. Ne zetközi szerződések, szövetségi egállapodások, e zetközi szervezetek alapok á yai ak ele zése. A
törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, értel ezése élőszó a vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i források és tudo á yos feldolgozások szövegé e ;
az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegé ek értel ezése eghatározott
korszak a . A törté ele jele tős sze élyiségei életútjá ak e utatása. Kie elkedő törtéel i sze élyiségek dö tései ek értékelése.
Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók Nyugat-Európa, KözépEurópa, Kelet-Európa egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i téz é y, szervezet egis erése források alapjá . A külö öző fejlődési régiók egkülö öztetése, összehaso lítása.
Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ter et vala ely agyar yelvű keresőprogra já a . Te atikus i liográfiák készítése az iskolai és közkö yvtárak felhasz álásával.
Kifejezőképességek
A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek értékelése.
A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata. A törté el i fogalmak
agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó, térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével.
Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése.
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Előadás készítése eghatározott terjedele e törté eti té ákról segédeszközök felhaszálásával.
Hossza adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése és e utatása.
Sze léletes diagra ok és grafiko ok készítése gazdasági, társadal i, de ográfiai folyamatokról. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti
adatok e utatásához.
Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság javítási elvei e és ódszerei e . Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése.
Tájékozódás az idő e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése
Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . A tér e és idő e
játszódó ese é yek közötti kap solat felis erése. Időre di tá lázatok és térképek összehaso lítása, rajzok és térképek készítése. Az egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Tájékozódás a tér e
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá . Törté el i helyek azo osítása ai térképeke . Se atikus rajz készítése egy-egy történeti
táj egységeiről. Te atikus törté el i térképek adatai ak összehaso lítása pl. gazdasági
fejlődés, épsűrűség, e zetiségi összetétel változása .

Te atikai egység

Előzetes tudás

A NAGY GA)DASÁGI VÁLSÁGTÓL A
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG.

18 óra

MAGYARORS)ÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖ)ÖTT
(1929–1945)
A korá
tése.

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek felele e íIsmeretek

Az olasz fasiz us ideológiája és a fasiszta párt hatalo ra jutása
Az 1929-33-as ilággazdasági álság. Válságkezelés az U“A-ban.
A e zeti szo ializ us ideológiája, a á i párt hatalo ra jutása és a á i diktatúra jelle zői.
A sztáli i diktatúra a -as é ek e .
A ásodik ilághá orú fő ese é ei, fordulópo tjai. A szö etségesek g őzel e.
A egosztott Európa.
Gazdasági álság és jo ratolódás a ag ar elpolitiká a .
Mag arország há orús rész étele a II. ilághá orú a . A Kálla -kor á politikája.
A é et egszállás. A holokauszt Mag arországo .
A sikertele kiugrás. A ilas hatalo át étel.
Mag arország szo jet felsza adítása és egszállása.
Kap solódási po tok:
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Földrajz: Mag arország és Közép-Európa ter észeti adottságai.
Biológia-egészségta : “ze t-G örg i Al ert.
Mag ar el és irodalo : A N ugat i t fol óirat és i t ozgalo ; József Attila; a épi
írók; a határo túli irodalo . Rad óti Miklós, “e pru : A ag utazás, Kertész I re: “orstala ság. “ze él es törté etek, aplók, e oárok
Mozgóképkultúra és édiais eret: A a tgárd – Kassák Lajos. Tö egko
u iká ió, édiuok hatása a i de api életre, a ag ar ha gosfil g ártás kezdetei. Propagandaeszközök
Mozgóképkultúra és édiais eret ,Vizuális kultúra: A te h ikai képalkotás: fé képezés, a
fil jele tősége. Fé képek értel ezése pl. Capa: A or a diai partraszállás fé képei .
Videó-i terjúk, isszae lékezések, a ideó-i terjú, i t űfaj ele zése
I for atika: A agg űjtés tudatos és kritikus i ter ethasz álattal a re ízió, irrede tiz us
té ájában. Ar hí fil fel ételek keresése az i ter ete , és ele zésük.
Fizika: Nukleáris e ergia, ato o a.
Etika: Az i tolera ia, a g űlölet, a kirekesztés, a rassziz us.
Hitta : Ta úságte ők a ásodik ilághá orú idejé .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
,
,
,
,
. szepte er .,
. jú ius .,
.
jú ius .,
. ájus ., augusztus ., szepte er .
. o e er
.,
. ár ius .,
. augusztus .,
.jú ius ., 1943.
ja uár,
. ár ius .,
. októ er .,
. de e er .,
. április.
Sze élyek:
Ke es, Roose elt, Hitler, Göri g, Chur hill, Ro
el, Mo tgo er ,
Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-)sili szk E dre, Gö ös G ula, Bárdoss László, Kálla Miklós, “zálasi Fere , Dál oki Miklós Béla
Topográfia:
Brit Ne zetközösség, “zlo ákia, Le i grád, Pearl Har or, Mid a ,
“ztáli grád, Aus h itz, Hirosi a, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Felidék, Új idék, Kárpátalja, Voro ezs, Do -kanyar.
Fogalmak:
Tőzsde, túlter elési álság, Ne Deal, ter gazdálkodás, totális diktatúra, e zetiszo ializ us, Berli –Ró a te gel , A s hluss, ko e trá iós tá or, épirtás, holokauszt, partizá , totális há orú, a tifasiszta
koalí ió.
Népi-falukutató ozgalo , ilas ozgalo , ilas pu s, zsidótöré , feg eres se legesség, hadigazdaság, „hi tapolitika”, „kiugrás”,
gettó, deportálás, u kaszolgálat, hadifogság.
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A JELENKOR ÉS
Te atikai egység

Előzetes tudás

18 óra

MAGYARORS)ÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN
(1945-TŐL NAPJAINKIG)
A korá

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek felele e ítése
Ismeretek

Hideghá orús sze e állás és időszakos e hülés politikája a ásodik ilághá orú utá .
A ko
u ista re dszerek kialakulása és ukása. Az Európá kí üli ilág Kí a, I dia, Japá .
Az európai i tegrá ió törté ete, az EU alapel ei, fo tosa i téz é ei, azok űködése. Az
e eriség az ezredforduló : a glo ális ilág és pro lé ái. Mag arország újjáépítése a II. ilághá orú utá , a de okratikus közélet kiépítésé ek kísérlete. A párizsi ékeszerződés. A
ko
u ista diktatúra kiépítése. A forradalo hoz ezető út. Az
-os forradalo és szaadsághar . A Kádár-re dszer kiépülése: egtorlás és diktatúra. Az élet ód átalakulása.
De ográfiai áltozások. Társadal i áltozások hatásai, a ro a épesség pro lé ái. Az ellenzéki ozgal ak kialakulása és erősödése. A re dszer áltozás. A határoko túli ag arság
helyzete. A ag arországi e zetiségek és allási soportok.
Kap solódási po tok:
Mag ar el és irodalo : Or ell, “zolzsenyicin, Hrabal, Camus, Garcia Marquez. : Ill és G ula: Eg
o dat a zsar okságról. Né eth László, Nag László, “ütő A drás, Weöres “á dor,
Ottlik Géza, Örké Ist á .
Fizika: hidrogé o a, ukleáris feg erek.
Vizuális kultúra: A poszt oder , i ter ediális ű észet.
Mozgóképkultúra és édiais eret: Doku e tu fil ek, híradók ele zése.
Test e elés és sport: Oli piatörté et, ag ar rész étel és sikerek a korszak oli piái .
Földrajz: Az EU kialakulása, jelle zői, tagálla ai; glo ális ilággazdaság apjai k a , glo ális
kör ezeti pro lé ák; épesség, épesedés, ur a izá ió; fejlődő és fejlett országok gazdaságá ak jellemzői; Kí a.
Etika; filozófia: Koru k erköl si kihí ásai.
É ek-ze e: Világze e
Informatika: I for á iókeresés, i for á ió-felhasz álás.
Matematika: Diagra ok, tá lázatok, grafiko ok – adatleol asás, készítés, értel ezés, statisztikai fogalmak ismerete.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok: 1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1975, 1991, 1946,
. fe ruár .,
,
.októ er ., o e ber 4., 1963, 1968,
.októ er .,
,
.
Sze élyek: Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, Ade auer, Hrus so , Nasszer, Ke ed , XXIII. Já os, Will Bra dt,
Walesa, Reaga , Gor a so , Mi dsze t József, Nag Fere , Rákosi Mát ás, Kádár Já os, Nag I re, A tall József, Gö z Árpád.
Fogalmak: Vasfüggö , hideghá orú, feg erkezési erse , Tru a -elv,
Marshall-segél , szo iális pia gazdaság, európai i tegrá ió, NATO, Varsói
“zerződés, ró ai szerződések, holdraszállás, Ideiglenes Nemzetg űlés,
“)EB, há orús ű ös, ép íróság, jó átétel, kollektí ü tetés el e, kitelepítés, lakosság sere, eszolgáltatás, ÁVH, pártálla , földosztás, öt e es
é ek, i ter álás, u kásta á s, elle zéki ozgal ak, Petőfi Kör, reformszo ializ us, ásodik gazdaság, har adik ilág, Brezs e -doktrí a, gloális ilág, e hülési politika, ku ai rakéta álság, az Európai U ió
Topográfia:NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna,
az új európai álla ok “zlo é ia, Hor átország, “zer ia, Montenegro,
Bosznia-Her ego i a, Lettország, Lit á ia, Észtország, Fehéroroszország,
Ukraj a, Moldo a, “zlo ákia, Csehország .
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Tematikai egység
Előzetes tudás

ETIKA ÉS FILO)ÓFIA
Korá

18 óra

a szerzett el életi is eretek és g akorlati tapasztalatok.

A társadal i eg üttélés etikai sza ál ai ak egis erése. A tudatos
elátáso alapuló kritika elsajátítása. A jogérzék fejlesztése. A társadal i felelősségtudat el él ítése. A társadalo el élet és az
etika alapfogalmai ak elsajátítása. Az ö álló tájékozódáshoz és a
tudatos élet ezetéshez szükséges jelle o ások, készségek, is eretek kialakítása. Az erköl si érzék, az etikai álláspo tok eg itatáA ta tárgyhoz
sa képességé ek fejlesztése. A saját egg őződés kifejezéséhez és
(műveltségterülethez
a ások egg őződésé ek egértéséhez és tiszteletéhez szüksékap solható fejlesztési
ges morális és i tellektuális képességek felfedeztetése, fejlesztése.
feladatok
Tapasztalatok szerzése a filozófia sajátos, az e eri szelle
i de
ás te éke ségi for ájától külö öző go dolkodás ódjáról.
Az e eri léttel kap solatos kérdések fel etése és az ö álló álaszkeresés képességé ek kialakítása; igé felé resztése arra, hogy a
ta ulók felis erjék saját koruk lé egi pro lé áit és reflektálja ak
a fel etődő kérdésekre.

JAVASOLT TÉMÁK
Az erköl si selekedet di e ziói

Etikai alapfogalmak








A jó és a rossz
A álasztás sza adsága, az e
lőssége
Tör é és lelkiis eret
Materiális és for ális etikák
A sze edés tapasztalata
“zá dék és kö etkez é

er fele-

Mi a filozófia?
A filozófia fogal a és tárg a, eredete, iszoa a szaktudo á okhoz, a alláshoz, a
ű észethez és a i de api élethez.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK















Élet élok, ö eg alósítás
Ö e sülés és ások irá ti tisztelet
Az élet tisztelete
A e iség és a saládi élet erköl sta a
Elkötelezettség, tolera ia, szolidaritás
Hazaszeretet és példái
“egítség, áldozat, szolidaritás, a sze él es kap solatok erköl si dile
ái
Mu kaerköl s
Etikus fog asztás
Tör é tisztelet és polgári e gedetle ség
Erköl s és politika
Gazdaságetikai alapel ek

Erköl s, érték, sodálkozás thau a , tapasztalat e píria , kételkedés szkepszis , logosz.
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Értékelés,

érés

KÖVETELMÉNYEK
A 12. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

4 óra

1. A ta ulók é es teljesít é é ek értékelése (portfólió)
2. Hag o á os írás eli/szó eli izsgafeladatok
* lásd a lap aljá
A ta uló tudjo ö álló kö yvtári u ka alapjá kiselőadást tartani.
Tudja, i törté t Európa ás régiói a a agyar törté ele egyegy kie elkedő ese é ye idejé . Legye képes összefüggéseket
talál i a törté el i ese é yek és a te h ikai-gazdasági fejlődés
legfo tosa állo ásai között. Tudja a XX. századi agyar és egyete es törté ele legfo tosa fordulópo tjait, idejét. Tudja is ertet i a de okrá iák és diktatúrák legjelle ző
vo ásait. Legye
képes éhá y jele tős ese é yhez kap solódó forrást összehaso líta i. Is erje a ai agyar közjogi és politikai re dszer alapele eit.
Kör yezeté ek, lakóhelyé ek fo tos törté el i ese é yeit el tudja
helyez i a köztörté et folya á a .

Rövide a portfólióról

A portfólió az egyes ta uló egy hossza időszak alatt külö öző ódo készített u kái ól öszszeállított gyűjte é y. Alkal azása szükségessé tette eg ol a értékelési ódszer kidolgozását,
a el ek segítségé el lehető é ált a g akorlat a
egszerzett ko pete iák pedagógiai feltárása,
diag osztizálása és elis erése. A portfólió arra szolgál, hogy a pedagógus a hagyo á yos osztályozással sze e a diák teljesít é yét holisztikusa , az összes jelle ző doku e tu segítségével
értékelje. Az értékelési éllal készült portfólió segítségé el egállapítható, hog
it tud ak, ire
képesek eg adott területe a diákok.
Ekkor az értékelés kritériu ai, sze po tjai ilágosak és előre egadottak a ta ulók szá ára. A portfólió értékelése i de ekelőtt a ta ulói ö értékelésre támaszkodik.
A ta ulók a portfólió készítése sorá aktí a értékelik u kafol a ataikat, az el árások ilágosak
szá ukra, is erik és értik az értékelés sze po tjait. Maga az értékelés összetett, ko te tus a helyezett. A portfólió fejlesztheti a ta ulók dö tésképességét és ö értékelését, az ö refle ió képességét, a etakog ití tudást a ta ítási-ta ulási fol a at a .
Az eg é fejlődési fol a ata is egragadható, ez to á i lehetőséget ad az ö refle ióra, a
metakog í ió fejlődésére. Az ö álló ta ulás, értékelés és ö értékelés fol a atai a portfólió alkal azása sorá eg ással összefo ód a jele ek eg. A portfólió tartal azhat külö öző produk iókat,
így esszéket is. Eg eszszé értékelése akkor korrekt, ha azt megadott tartal i sze po tok szeri t két
pedagógus éle é ezi. A e
i e éle é ük elle tétes, úg eg har adik éle é ezőt is
felkér ek. A külö öző éllal készült dolgozatok el írálásához osztál zatetalo okat is alkal azhatnak.
A portfólió yilvá os e utatása az iskola ezetés, az osztál társak, szülők és a lee dő unkáltatók
előtt sokkal tö et árul el a ta ulók ko ple ko pete iáiról, i t a puszta osztályzat. Komplexen
o takozik ki a ta uló portréja: ta ulási stílusa, stratégiája, te h ikája és azok fejlődési irá yai.
A portfólió általá os eszköz, alkal as az élethosszig tartó ta ulás egyes szakaszai ak doku e tálására is. Például a to á ta ulás ál a felsőoktatás a , u kahel keresés él a szó eli e utatkozó
beszélgetés él preze tá ió for ájá a kitű őe alkal azható.
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M VÉSZETI ISMERETEK – VIZUÁLIS KULTÚRA
Ismereteink nagy részét abból szűrjük le, amit látunk. A számítógép, a
mobiltelefon, az internet és a televízió kínálta információk feldolgozása
is elsősorban vizuálisan történik. A művészeti ismeretek, vizuális
kultúra tantárgy oktatásának célja elsősorban az, hogy segítse a diákok
személyiségfejlődését: fejlessze vizuális kommunikációs készségüket,
kreativitásukat, és hozzájáruljon az alapműveltség kialakulásához.
A felnőttképzés speciális helyzete (eltérő életkorú és tizennyolc évesnél idősebb tagjai
lehetnek egy-egy csoportnak) alapvetően más típusú oktatást követel, mint a normál
középiskolai rendszer. A képzésen résztvevőknek nem csak a koruk, de tapasztalataik és
előéletük is különböző. Ezt figyelembe kell venni a tanterv kialakításánál csakúgy, mint a
megvalósítás során, pl. csoportmunka tervezésénél.
A gyakorlati tevékenységek háttérbe szorulnak az elméleti oktatás mellett. Ez azonban nem
gátolhatja meg az élményeken keresztül történő megértést, valamint a kommunikáció, a
kooperáció, a kreativitás fejlesztését. Törekedjünk a témák projektalapú feldolgozására. Helyt
kell adni a személyes tapasztalatoknak, és ezeket, akár improvizatív módon, integrálni kell a
tananyagba. Mindez hozzájárul a tanulók ön- és társismeretének gazdagodásához, segíti az
oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. Fontos, hogy a
képzőművészet, a környezeti kultúra mellett a társművészetekről is szó legyen az órákon. A
társművészetekkel (zene, színház, film) való kapcsolat elősegíti a művészet átfogó ismeretét.
Az óraszám nem alkalmas a művészettörténeti korszakok kronologikus feldolgozására.
Ezért a tananyag gerincét az értelmezés, a formaképzés adja, s teret enged a szabad
témaválasztásnak. Így, bár alapvetően a modern művészetre koncentrál (19-20. század),
lehetőséget ad az ősi, ókori és a klasszikus korszakok megismerésére is. Fontos része a
tantervnek az egyéni és csoportos műelemzés és témafeldolgozás.
A műelemzés lényege a mű által közvetített információ megértése, felismerése.
Fontos, hogy ne csak „magasművészeti” alkotást, hanem a tárgykultúra körébe tartozó
darabokat is elemezzünk.
A csoportos témafeldolgozás alapját szolgáló forrásanyagot az oktató nyomtatva vagy
digitálisan megjelenített információkkal gazdagíthatja.
A kerettanterv adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat,
hozzárendelt óraszámokkal, a tananyag 90%-akötelezően meghatározott, a fennmaradó 10%
szabadon tervezhető. Az ezen felüli 6 szabad óra felhasználható a társművészetek
tanulmányozására (filmek megtekintése, zenehallgatás).
A tematikai egységek nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak
megfelelően, a szaktanár döntése alapján dolgozhatók fel.
A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határozhatók meg, mivel a témák
feldolgozása komplex tevékenységek keretében valósul meg. A feltüntetett tematikai
egységek és közműveltségi tartalmak átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb
áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszámajánlások az éves összóraszám
vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást.
Fontos, hogy a megszerzett tudás megfelelő alapot adjon az érettségi vizsgához azoknak
a diákoknak, akik a művészeti ismeretek – vizuális kultúra tantárgyat választják (projekt
típusú érettségi). Ezért az alapvető szakkifejezéseket, technikákat elméleti szinten ismerniük
kell a képzésen résztvevőknek.
Az egyetemes művészettörténet alapfogalmainak, legjelentősebb korszakainak ismerete
része az alapműveltségnek. Fontos, hogy ezek a témák részét képezzék az anyagnak.
Ugyanakkor olyan témákon keresztül közelítsük meg ezt a területet, amelyek magja a 20-21.
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századi gondolkodás és művészet. Ez azért fontos, mert a modern művészet által könnyebben
tudjuk aktualizálni az adott művészi alkotói folyamatot, vizuális tevékenységet.
A magyar vonatkozású művészet megismerése segít a tanulónak felismerni közvetlen
környezete értékeit, növeli az összetartozás érzését. Világítsunk rá a magyar és a nemzetközi
művészet közötti összefüggésekre, és szembesítsük a résztvevőket a nemzeti sajátságokkal.
Ez nem csak saját környezetük megismerése miatt fontos, hanem azért is, mert toleránsabbá
teheti a tanulókat más országok nemzeti művészi tevékenységének elfogadásával
kapcsolatban.
A műelemzések során helyet kell adni a kreativitásnak és a szabad gondolkodásnak. A
tanult tényanyagot a képzésen részt vevő hallgató egészítse ki saját észrevételeivel,
felismeréseivel. Ez segít megismerni önmaga és társai gondolkodását, fejleszti az önismeretet.
A látványértelmezésen keresztül fejlődik önálló kritikai gondolkodása, elemzőképessége és
vitakultúrája.
A diáknak a tárgy- és környezetkultúra területén végzett tanulmányai érthetőbbé teszik a
számára a forma és a funkció kapcsolatát. Nem csak elfogadja, de érti, értelmezi is a
használati tárgyakat, megérti fejlődési folyamatukat.
A vizuális kommunikáció segít eligazodni a média világában.
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív értelmező tevékenységek folytán a
vizuális kultúra tantárgy fontos szerepet játszik. A tanuló részt vesz verbális és vizuális
kommunikációs szituációkban, megtapasztalja az önkifejezés több formáját. Ezek
segítségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és mások
tevékenységének értékelésére is.
A csoportos megbeszélések során a tanuló megismeri és képes alkalmazni a
tömegkommunikációs médiumok különböző műfajait, a média eszköztárát, így a tantárgy
médiatudatosságra is nevel.
A tanuló lehetőséget kap más kultúrák sokszínűségének megismerésére. Képes
megfogalmazni véleményét és elfogadni mások érvelését. Ezáltal fejlődnek a szociális és
állampolgári kompetenciák.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztéséhez is hozzájárul a
művészeti ismeretek – vizuális kultúra oktatása: a diákok emocionális érzékenysége, a
befogadást és a kifejezést segítő képessége fejlődik, s felkelthető érdeklődésük a kortárs
kulturális élet rendezvényei iránt.
A hatékony, önálló tanulás megalapozásaként a diák részt vesz nagy- és kiscsoportos
tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját készségeit és
képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.
A kerettanterv szerkezetében a tematikai egység, az előzetes tudás, a tantárgyhoz
(műveltségterülethez) kapcsolható fejlesztési feladatok, az ismeretek/fejlesztési
követelmények és a kulcsfogalmak/fogalmak tárgyszakaszok ismétlődnek. A kerettanterv
ebben a tekintetben kapcsolódik a művészet tantárgyterület más tantárgyainak formai
felosztásához. Ebből talán a legproblematikusabb a felnőttoktatás speciális helyzetéből
fakadóan az előzetes tudás általános meghatározása, hiszen a tanulók nemcsak életkorukban,
hanem a műveltség területén is jelentős különbségeket mutathatnak. A sikeres csoportmunka
érdekében a témák felvetésénél, megbeszélésénél ezt mindig figyelembe kell vennünk.
Vizuális kultúra
heti óraszám
éves óraszám

11. évfolyam
(36 hét)
E
0,5
18

12. évfolyam
(31 hét)
E
1
31

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó teljes óraszám szerepel.
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11. évfolyam
Tematikai egység

Javaslat

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tanulók teljesítményének mérése

Órakeret
E: 1,5 óra

A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.
Az írásos felmérés mellett javasolt egy-egy téma csoportos
feldolgozásának értékelése („tabló”, bemutató készítés, akár
elektronikus formában).
Hasznos lehet egy képfelismerő dolgozat (pl. 2ő híres mű a reneszánsz
vagy barokk korból: cím, alkotó, évszázad. Ehhez természetesen
ismertető órákat kell tartani.)
Csoportos feldolgozás

Órakeret
E: 2 óra

Átlagos szintű kommunikációs képesség.
A társak iránti bizalomérzet.
(A feladat fontos része az előzetes egyéni tudás megosztása, ami
feltételezhetően széles skálán mozog.)

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik
A tantárgyhoz
bátorítása, együttműködésük erősítése.
(műveltségterülethez)
A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő
kapcsolható fejlesztési
használata.
feladatok
Csoporton belüli munkamegosztás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Választott vagy megbeszélt művészettörténeti korszakok csoportos feldolgozása
Klasszikus kultúrák megismerése, ismétlése
Információ-, adat-, és forrásgyűjtés
Kultúrtörténeti áttekintés
Társművészetek és a képzőművészet, környezet és kultúra kapcsolata
Kulcsfogalmak/ Kapcsolatteremtés, munkamegosztás, illetve egyéb fogalmak a szaktanár
választása szerint.
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

A művészet értelmezése

Órakeret
E: 2 óra

Alapfokú asszociációs és kommunikációs képesség.

Önálló vélemények megbeszélése, egymás gondolatainak elfogadása.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
A művészet, képzőművészet korok szerinti értelmezése. A modern művészet összehasonlítása
egyéb korok művészetével, az ókori társadalmak művészetének fogalmával, a katedrálisok
építőműhelyeivel és a reneszánsz emberrel. Kézművesség és művészet, tartalom és forma
kapcsolata.
Mitől válik művészi értékké az alkotás? A mű és a valóság kapcsolata. Naturalizmus és
absztrakció. Boris Vallejo, Chuck Close és Malevics.
A valóság és a látszat. Az egyiptomi festészet és a perspektivikus ábrázolásmód. A realizmus és
az impresszionizmus.
Szépség és kifejezés. A mű és tárgyának kapcsolata. Lehet-e szép egy festmény, szobor, ha nem
szép az ábrázolás tárgya? Willendorfi Vénusz és a Belvedere-i Apollón.
Érték lehet-e a belefektetett munka? Gigászi művek és a minimalizmus. A Sixtus kápolna
szentélyfala és Duchamp „ready made”-jei.
A festészet, a szobrászat alapfogalmainak megismerése.
Az egyetemes művészet technikái.
Absztrakció, természeti formák, kompozíció, elvonatkoztatás, plasztika,
Kulcsfogalmak/
dombormű, körszobor, szoborcsoport, rajz, vonal, tónus, illetve egyéb
fogalmak
fogalmak a szaktanár választása szerint.
Tematikai egység
Előzetes tudás

Gyakori témák a művészetben: mitológiai, bibliai
adaptációk, csendélet, tájkép, portré

Órakeret
E: 2 óra

A Biblia és a mitológia alapfogalmainak az ismerete.

Különféle korszakok, stílusok és műfajok párhuzamainak felismerése
A tantárgyhoz
és jellegzetességeik megfogalmazása.
(műveltségterülethez)
Alapvető kompozíciós sémák felismerése.
kapcsolható fejlesztési
Vizuális kommunikáció, képi folyamat felismerése és sorrendbe
feladatok
rendezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A narratív ábrázolás megjelenési formái.
A leggyakoribb bibliai ábrázolások megismerése (Pieta, az utolsó vacsora, Golgota, apostolok,
legismertebb szentek)
A leggyakoribb mitológiai ábrázolások megismerése: mondakörök, héroszok és az olimposzi
istenek, Héraklész 12 próbája, Párisz ítélete, Akhilleusz és Trója, Zeusz csábításai.
A csendélet megjelenése az antik Róma és a 17. századi Németalföld festészetében.
Az önálló tájkép és a történelmi, mitológiai tájkép a 19-20. század művészetében.
A portréábrázolás megjelenésformái a klasszikus (reneszánsz, barokk, romantika) és a modern
művészetben.
Korstílusok, képzőművészeti irányzatok, műfajok stílusjegyeinek megismerése.
 Lehetséges gyakorlati feladat: szimbolikus csendéletek, a tárgyak szimbolikája, személyes
élmények hatása a hétköznapi tárgyakra. Magánmitológia. „Személyes csendélet” beállítása
és rögzítése (fotó, mobiltelefon, fényképezőgép).
Kulcsfogalmak/ Narráció, illusztráció, adaptáció, karakter, attribútum, illetve egyéb fogalmak a
szaktanár választása szerint.
fogalmak

4

PDF Compressor Pro
Parafrázisok, „remake”, avagy újraértelmezett
Órakeret
témák a művészetben
E: 1,5 óra
A korábbi ismeretek felidézése és konstruktív alkalmazása.
Előzetes tudás
Asszociatív képesség.
Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Korstílusok és kulturális folyamatok megismerése és ezek tudatos
kapcsolható fejlesztési alkalmazása események, művészeti alkotások feldolgozásában,
megjelenítésében.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyedi műalkotások és sorozatok. Egy konkrét téma ismétlése egy művészi életúton belül (pl.
Michelangelo: Piéták, Monet: A roueni katedrális képei).
Tartalom a téma mögött. Mi az ok az ismétlésre?
Korokon átívelő parafrázisok (pl. Gráciák: Pompei, Raffaello, Rubens, Canova).
Az ismétlődés okainak feltárása. Aktualizálás, a művész, a mű iránti tisztelet, nosztalgia, stb.
Újrafeldolgozott művek (pl. Laokoón csoportok: Hageszandrosz, El Greco. Mayák és fekvő
Vénuszok: Giorgione, Tiziano, Goya, Manet. Olympia, koncert és reggeli a szabadban:
Giorgione, Manet. a Bábel tornya: az antwerpeni „Bábel tornya kör” és Brueghel, a piramis:
Kheopsz, Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, és az egydolláros, stb.)
 Lehetséges gyakorlati feladat: művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása,
parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, kép
kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel).
Kulcsfogalmak/ Parafrázis, művészi sorozat, idol, „remake”, illetve a szaktanár választása
szerint.
fogalmak
Tematikai egység

Tematikai egység

Társadalom és a művészet kapcsolata I.

Órakeret
E: 2 óra

A korábban tanultak konstruktív alkalmazása.
Önálló véleményalkotás.
Bevezetés a médiumtípusok és nyelvezetük alapjaiba.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) A társművészetek fogalmának megismerése.
kapcsolható fejlesztési
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mit várunk el a művészettől? Társadalmi elvárások. Az elvont művészet. A „beavatottak”, a
tárlatok, kiállítótermek közönsége.
A társadalom elvárása és a művészet értelmezése a különböző korszakokban. A megrendelő
arisztokrácia és az egyszerű nép. Van e magas művészet?
Az elitkultúra és a tömegkultúra kapcsolata.
A művészet elterjedése az ókorban, a középkorban és a reneszánsz korban.
Az új polgári megrendelőréteg megjelenése a barokk művészetben.
Sokszorosítható művészet, a grafika elterjedése Európában.
Az avantgárd megjelenése, lázadás a közízlés ellen.
A popkultúra megjelenése.
Kulcsfogalmak/ Donátor, avantgárd, grafikai eljárások, rézkarc, linómetszet, litográfia,
fametszet, szitanyomat, illetve a szaktanár választása szerint.
fogalmak
Előzetes tudás
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Tematikai egység

Társadalom és a művészet kapcsolata II.

Órakeret
E: 2 óra

Önálló véleményalkotás.
Vélemények széles látókörű befogadása.

Előzetes tudás

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Médiumtípusok és nyelvezetük megismerése.
kapcsolható fejlesztési Társművészetek.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A kereskedelem és a művészet kapcsolata. Az eladható művészet.
A Pop-art és a reklám művészete. Az egyediség és a sokszorosíthatóság.
A művészet kivonul az utcára. A mexikói falfestmények és a street-art. A graffiti születése és
műfajai. A városi lét és a globalizáció. Az egyén és a társadalom a 20-21. században.
Az ember és a természetes környezet viszonya. Tárgy- és környezetalakítás. A land-art
megjelenése.
Installáció és környezetalakítás.
 Lehetséges gyakorlati tevékenység: tárgyak áthelyezése, átértelmezése, kiegészítése kollázs,
montázs technikával, hulladék anyagok felhasználásával.
Kulcsfogalmak/ Graffiti, 3D street-art, stencil, murália, installáció, illetve a szaktanár
választása szerint.
fogalmak
A tér és az ember viszonya, a mesterséges tér és
Órakeret
funkciói
E: 2 óra
Alapszintű történelmi ismeretek. A társadalom szerveződésének
Előzetes tudás
alapfokú ismerete.
Környezet értelmezése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Funkció felismerése forma alapján.
kapcsolható fejlesztési Térszervezés, felismerés, értelmezés.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kivonulás a barlangból, az első teremtett terek. Az első településformák, a sejtszerű
településforma. Életünk tere, a lakóház. si formák: lakókunyhók, paticsházak.
Az első szakrális terek megjelenése (pl. Stonehenge, Nabta Playa, Málta templomai).
A transzcendencia határán; a temetkezés, a halotti kultusz építményei (pl. Kheopsz piramisa,
Kephrén piramisa, Tutankhamon sírja, Palenque: Feliratok temploma, Mauszólosz sírja, VII.
Kelemen pápa sírja, Lenin mauzóleuma).
A városiasodás. Az első városok. Az ideális városok. Városkép a reneszánsz, a klasszicizmus és
az eklektika korában. Korunk városképe (megbeszélés).
Kulcsfogalmak/ Szakrális, ezoterikus, transzcendens, világi, profán, illetve a szaktanár
választása szerint.
fogalmak
Tematikai egység

Tematikai egység
Javaslat

Órakeret
E: 3 óra
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése. Más művészeti
ágak, az adott témához kapcsolódó anyagának megismerése.
Szabadon felhasználható órakeret
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Alkalmassá válnak a tanulók a vizuális kommunikációra, felismerik és
alkalmazzák annak stílusjegyeit.
A tanulók képessé válnak gondolataik kifejezésére, a mások előtti
A fejlesztés várt
megnyilatkozásra és együttműködésre.
eredményei az
Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt a csoportos munkában.
évfolyam végén
Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert formákat.
Szélesítik látókörüket, ezáltal toleránsabbá válnak. Elfogadják más emberek
véleményét, más, idegen kultúrák eredményeit.

12. évfolyam
Tematikai egység/

Javaslat

Tematikai egység
Előzetes tudás

A tanulók teljesítményének mérése

Órakeret
E: 2 óra

A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.
Az írásos felmérés mellett javasolt egy-egy téma csoportos
feldolgozásának értékelése („tabló”, bemutató készítés, akár
elektronikus formában).
Hasznos lehet egy képfelismerő dolgozat (pl. 2ő híres mű a 19-20.
század művészetéből: cím, alkotó, évszázad. Ehhez természetesen
ismertető órákat kell tartani.)
Csoportos feldolgozás

Órakeret
E: 3 óra

Normál szintű kommunikációs képesség.
A társak iránti bizalomérzet.
(Fontos az előzetes, széles skálán mozgó egyéni tudás megosztása).

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik
A tantárgyhoz
bátorítása, együttműködésük erősítése.
(műveltségterülethez)
A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő
kapcsolható fejlesztési
használata.
feladatok
Csoporton belüli munkamegosztás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Választott vagy megbeszélt művészettörténeti korszakok csoportos feldolgozása.
Klasszikus kultúrák, 19-20. századi irányzatok, stílusáramlatok megismerése, ismétlése.
Információ-, adat-, forrásgyűjtés.
Kultúrtörténeti áttekintés.
Társművészetek és a képzőművészet, környezet kultúra kapcsolata.
Kulcsfogalmak/ Kapcsolatteremtés, munkamegosztás, illetve egyéb fogalmak a szaktanár
választása szerint.
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

Rombolás és újrateremtés a művészetben:
A rombolás
Alapfokú történelmi ismeretek.
Alapszintű kommunikációs képesség.
A korábban tanultak konstruktív alkalmazása.

Órakeret
E: 2 óra
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Klasszikus és avantgárd irodalmi művek megbeszélése (kapcsolat,
A tantárgyhoz
segítség, magyar nyelv és irodalom tantárgy).
(műveltségterülethez)
Ritmusértelmezés zenei és képzőművészeti példákkal.
kapcsolható fejlesztési
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Pusztítások a művészettörténetben. A bizánci képrombolás és a 20. századi avantgárd.
A klasszikus értékek felbomlása a 20. század eleji Európában. Az önpusztító művészet.
A naturalista forma felbontása. Cézanne és a kubizmus. A művészet tagadása, a futurista
kiáltvány és a dadaizmus.
Kísérleti művészet. A művészeti formák új értelmezése és összevonása. A Cabaret Voltaire (pl.
Hugo Ball: Gadji beri bimba).
 Lehetséges gyakorlati tevékenység: ready make-ek készítése, esetleg a tánc és dráma
tantárgy egy-egy gyakorlatának átvétele.
Kulcsfogalmak/ Akcióművészet, konformizmus, destruktív szemlélet, polgári értékek,
esztétika, esztétikai normák, illetve a szaktanár választása szerint.
fogalmak
Rombolás és újrateremtés a művészetben:
Órakeret
Az új teremtése
E: 3 óra
Alapszintű kommunikációs képesség.
Előzetes tudás
A korábban tanultak konstruktív alkalmazása.
Pszichológiai alapismeretek.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Önismeret. Véleményalkotás és más véleményének elfogadása.
kapcsolható fejlesztési Médiaismeret.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Tematikai egység

Az újraalkotott művészet. A szintetikus kubizmus és a szürrealizmus.
A hely szelleme: A metafizikus tér, a metafizikus festészet (Carra és Chirico).
A racionális gondolkodás tagadása. Az irracionális művészet megjelenése. A szürrealizmus
alapjai: az álom és az őrült szerelem. Dali és Buñuel (Az andalúziai kutya) Miró és Giacometti.
Kulcsfogalmak/ Metafizika, montázs, kollázs, frottázs, ösztönvilág, manifesztum,
valláskritika, illetve a szaktanár választása szerint.
fogalmak

Tematikai egység

Új médiumok megjelenése a művészetben

Előzetes tudás

A korábban megszerzett ismeretek tudatos alkalmazása
Alapszintű médiaismeret.

Órakeret
E: 3 óra

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) A narratív folyamatok felismerése. Kép- és célértelmezés.
kapcsolható fejlesztési
feladatok
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
A fotó és a film megjelenése.
A fotó megjelenésének hatása a társadalomra és a művészetre (pl. Nadar, Degas, Munkácsy).
A fotográfia története. A fotográfia műfajai, típusai. A fotográfia, mint önálló művészet.
A film születése. A mozgás megjelenése. A elbeszélés folyamatossága és hatása az absztrakt
gondolkodásra.
Történetmesélés és gondolatillusztráció (pl. A csillagok háborúja és Az andalúziai kutya
(Buñuel, Dali).
 Lehetséges gyakorlati feladatok: kísérleti feladatok, gyors forgatókönyvek megvalósítása,
illusztratív rögtönzések mobiltelefonok segítségével.
Kulcsfogalmak/ Camera obscura, film negatív, reklámfotó, sajtófotó, szociofotó stb., plán
fogalmak, illetve a szaktanár választása szerint.
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

A mozgás a művészetben

Órakeret
E: 3 óra

A tanult ismeretek kreatív alkalmazása.

Térlátás, térérzékelés fejlesztése.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Folyamatábrák, ábrázolások megértése.
kapcsolható fejlesztési Új ábrázolási rendszerek megismerése, értelmezése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A „megdermedt” statikus művészet. A pillanat, a gondolat rögzítése és állandósága.
A mozgás-, a dinamizmus-ábrázolás története (pl. Szamothrakéi Niké, Turner: Gőzhajó a
hóviharban és elbeszélő jellegű cselekménysorok pl. Bayeux-i kárpit, Sámson dombormű, Pécs,
altemplom).
A mozgás megjelenése a modern művészetben. A kubista és a futurista próbálkozások (ajánlott
kapcsolódási pont: Szamothrakéi Niké, futurista kiáltvány, Boccioni).
Az Op-art és a kinetikus művészet.
 Lehetséges gyakorlati feladatok: fázisképek készítése, sorba állítása (ajánlott eszköz:
fényképezőgép, mobiltelefon).
Kulcsfogalmak/ Dinamizmus, statikus ábrázolás, optikai művészet, optikai csalódások,
anamorfózis, metamorfózis, illetve a szaktanár választása szerint.
fogalmak
Tematikai egység
Előzetes tudás

A kifejezés győzelme a valós látvány fölött; az
expresszionista szemlélet általános előfordulása

Órakeret
E: 3 óra

Alapfokú történelmi ismeretek.

Elvonatkoztatás, elvonatkoztató képesség.
Az értelmező folyamatok elmélyítése.
A tantárgyhoz
„Látókör” szélesítése.
(műveltségterülethez)
Az egyéni, szubjektív vizuális gondolkodás fejlesztése.
kapcsolható fejlesztési
feladatok
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Miért változtatjuk meg a „látható valóságot”?
Szépség és csúnyaság. A belső tartalom hatalma (pl. Willendorfi Vénusz, E. Munch: Sikoly).
A kifejezés alig észlelhető változtatásai a klasszikus művészetben (pl. Michelangelo: Dávid,
Firenzei Piéta, Leonardo: Lovas szobor, Delacroix: Villámtól megriadt ló).
Az expresszionizmus megjelenése és megjelenésformái a 20. században.
Kifejezés és egyszerűsítés. Kifejezés egyszerű mértani formákkal. Vajon kifejezhetők-e
érzelmek egy négyzettel (magány, alkalmazkodás, vakmerőség).
 Lehetséges gyakorlati feladat: látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék
(pl. kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközeinek sajátos
változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzítás, formaredukció).
Kiemelés, mellérendelés, alárendelés, expresszív ábrázolási rendszer,
Kulcsfogalmak/
absztrakt expresszionizmus, tasizmus, konstruktivizmus, geometrikus
fogalmak
absztrakció, illetve a szaktanár választása szerint.

Tematikai egység
Előzetes tudás

A művészeti formák összekapcsolódása,
összművészeti kísérletek

Órakeret
E: 3 óra

Alapfokú történelmi ismeretek.
Korábbi ismeretek konstruktív alkalmazása.

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Más művészeti területekről érkező kapcsolatok, összekapcsolódások,
kapcsolható fejlesztési hatások felismerése és önálló értelmezése.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Mi az összművészet?
Jelentésformák, téves és helyes értelmezések.
Egy tárgyon vagy épületen értelmezni az összművészet fogalmát.
Korai példák a művészeti formák és funkciók együttélésére (pl. piramis, Hagia Sophia stb.).
A katedrálisok kora. A festészet, a szobrászat és az építészet együttes megjelenése a gótikus
katedrálisban.
A szecesszió (pl. Sagrada Familia). A szecesszió jegyeinek felismerése egy széken, bútoron,
épületen, festményen (üvegablak, színes üvegablak – lehetséges összefüggés: Hagia Sophia,
gótikus katedrális, Sagrada Familia, pl. Róth Miksa).
„Arts and Crafts”, „Art Deco” (médiakapcsolatok: Agatha Christie: Poirot, angol televíziós
sorozat).
Kulcsfogalmak/ Összművészet, a szecesszió európai megjelenésformái, üvegablak típusok,
illetve a szaktanár választása szerint.
fogalmak
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Életterünk, tárgyak és „házak”, mesterséges
környezetünk

Tematikai egység

Órakeret
E: 3 óra

A tanult ismeretek kreatív használata.
A 20. század történelmének alapfokú ismerete.

Előzetes tudás
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

Az észlelés, megfigyelés, értelmezés képességének fejlesztése.
Legyünk érzékenyek környezetünk értékeinek felismerésére,
környezetünk változásaira.
Kritikus és kreatív „teremtő” gondolkodás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Életmódunk sajátosságai, szükségletei.
Környezetkultúránk, épülettípusaink.
A funkció és a díszítettség, panelházak és templomok.
Bauhaus, kísérlet az élet és a művészi környezet együttélésére.
Funkcionalizmus és organikus építészet. Beilleszkedő építészet, Wright és Makovecz Imre.
Az új alapanyagok adta lehetőségek. Az üveg és a vasbeton szintézise.
Felhőkarcolók.
Lakóterünk, környezetünk felfedezése.
A környezet, az épület, a tárgy és az ember viszonya.
Kulcsfogalmak/ Organikus forma, funkcionalizmus, ornamentika, arányrendszerek,
aranymetszés, Fibonacci-sorozat, illetve a szaktanár választása szerint.
fogalmak

Tematikai egység
Javaslat

Szabadon felhasználható órakeret

Órakeret
E: 6 óra

Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése. Más művészeti
ágak az adott témához kapcsolódó anyagának megismerése.

Az évfolyam végére a diákok alkalmassá válnak az alapműveltségnek
megfelelő vizuális kommunikációra, felismerik és alkalmazzák annak
stílusjegyeit.
Átfogó, alapszintű művészettörténeti ismereteket szereznek, és képesek
lesznek megszerzett tudásuk segítségével műalkotásokról önálló vélemény
A fejlesztés várt
megformálására.
eredményei az
A tanulók képessé válnak gondolataik kifejezésére, a mások előtti
évfolyam végén
megnyilatkozásra és együttműködésre.
Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt a csoportos munkában.
Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert formákat.
Szélesítik látókörüket, ezáltal toleránsabbá válnak. Elfogadják, felismerik
más emberek véleményét, más, idegen kultúrák eredményeit.
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INFORMATIKA
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési
területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az
információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az
informatikai eszközök használata olyan eszköztudást
nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben
bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó
tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében
fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs
eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek
megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos,
etikus alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a
társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban
szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv
műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó
feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell
fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk
megjelenítésére.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse
az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló
informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika
tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek
érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az
információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási
környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az
információforrások és az online lehetőségek.
Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott
lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok
alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető
módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok
megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a
digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása,
az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való
aktív részvétel.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más
tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza.
Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és
továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák
értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos
színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az
informatika tantárgy nyújtja az alapokat.
Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ
aktív polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális
kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak,
műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt
módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek
elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi
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műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok
közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív
részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban.
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen
írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a
fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében
megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára.
Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk.
1.

Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a
gép alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók
megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a
legfontosabb hardverelemek működését. Az információs társadalom lehetőségeivel
csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az
informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban
az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére
és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.

2.

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára
hasznos informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például
állományok kezelésére, különböző alkalmazások használatára és a programok
üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó
algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával
javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka
hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell
használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a
számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő
eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel,
multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbáziskezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok értő
felhasználása.

3.

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21.
század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított
tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás
életünk szerves részét alkotja, az életszerű, problémaalapú feladatok sikeres
alkalmazása befolyásolja az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az
algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, amelyre ebben a
témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az
információ szerzése, tárolása, feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A
problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a
tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel.

4.

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos
információforrások mellett központba állítja az elektronikus információforrások
használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a
hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá
válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb
multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek
bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő
alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló
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használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk
online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott
válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári
segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló
kommunikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és
összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában foglalja az információk
fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a
kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló
kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek
érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak
használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra
vonatkozó elvárásokat, szabályokat.
5.

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok
elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata
magában foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását,
valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is.

6.

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek
és képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és
biztonsággal kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló
informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus
szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására,
jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai
rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek
tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget
kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára.

7.

A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az
információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a
hétköznapokban az információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és
a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata az
önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló
tanulás fejlesztésének az alapja. Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a
képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról
és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és
segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értéke megállapításának
szempontjait. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez
kapcsolódó etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári informatika témakör
oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival
ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő
gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és
rendszerezi, mélyíti tudását.

A felnőtt tanulók középiskolájának viszonylag csekély óraszáma és egyéb
sajátosságok miatt kiemelten fontos, hogy az informatika tantárgy minden lehetséges
alkalommal szerepet kapjon más tantárgyak tanításában, a felkészülésben. Olyan sok így a
„kapcsolódási pont”, hogy ezek felsorolása is szükségtelen. Cél, hogy minden esetben
használják a számítógép adta lehetőségeket, és így az mint eszköz váljon ismertté és
megszokottá a tanulók számára. A hangsúlyok az elméleti kérdésekről a felhasználói
gyakorlatra helyeződnek.
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A felnőttek középiskolájának kerettanterve azt feltételezi, hogy általános iskolai vagy
szakmai tapasztalataik során a tanulók már rendelkeznek alapfokú informatikai ismeretekkel.
Amennyiben az valóban így igaz, akkor képesek a többi műveltségterület anyagának
elsajátításhoz használni, és – amennyiben kapnak rá lehetőséget – az órákon alkalmazni ezt a
tudást. Ez esetben is szükség van az érettségi előtt valamiféle rendszerezésre, ennek a
gyakorlatias ismerethalmaznak az összefoglalására, az informatika tudományának vázlatos
áttekintésére. Tantervünk ezt a célt kívánja szolgálni azzal, hogy egy ajánlást tesz a 12.
évfolyamon lévő „szabad órasáv” informatikára való felhasználására. Természetesen ebben az
időkeretben (hiszen az érettségire készülés záró stádiumában vagyunk) különösen hasznos,
nagyon jól megszervezhető, hogy az informatikai ismereteket a többi műveltségterülethez is
kapcsolódó feladatokkal, tevékenységgel (internetes anyaggyűjtés, írásbeli dolgozatok
szövegszerkesztése stb.) töltsük ki. Pl. egy kisebb csoportban a történelem érettségi
témakörök kidolgozásához kapcsolódva forrásokat keresnek, anyagot gyűjtenek, esszé vagy
bemutató formájában kidolgozzák stb. Másik tanulócsoport hasonlót készít a matematika
tételekhez. Ez csak úgy valósítható meg, ha az informatikát tanító és a többi szaktanár között
folyamatos és részletekbe menő együttműködés van, kölcsönösen építenek egymás
munkájára.
Informatika
heti óraszám
éves óraszám

11. évfolyam
(36 hét)
E
1
36

12. évfolyam
(36 hét)
E
1
31

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó teljes óraszám szerepel.

11. évfolyam
Tematikai egység

Javaslat

Tematikai egység

Javaslat

A tanulók teljesítményének mérése

E: 2 óra

Ez a mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató,
akár egy kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött
önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy
több tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Az éves munka
végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló éves órai
teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali,
személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására, és a más
tárgyak tanulása során az informatikai eszközök és módszerek
használatának elismerésére.
(Szabadon felhasználható órakeret)
E: 1 óra
Rendszerező összefoglalás
Ez a feladat a szabad órakeretben valósítható meg, így saját órakerete
nincs. De néhány órát az informatika tárgy tartalmát, fő témaköreit,
mintegy rövid összefoglalóját nyújtó rendszerezésre kell fordítani
akkor is, ha reálisan megvalósulnak a tantárgyi kapcsolódásokra
vonatkozó, a bevezető végén tett ajánlások.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

1. Az informatikai eszközök használata

E: 12 óra

Programok indítása.
Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai
eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A
számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése.
Víruskereső programok használata.
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és
kapcsolható
fejlesztési feladatok használata. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott
feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz
kiválasztása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott informatikai környezet tudatos használata.
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
Az informatikai eszközök választásának szempontjai.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése.
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata.
A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák,
adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása.
Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás,
megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének
magabiztos használata.
A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai.
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok.
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és
kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése,
betartása.
Számítástechnikai mértékegységek.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb perifériák
rendeltetésszerű használata.
Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz
kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai
eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása.
Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás.
Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor.
Be-, illetve kitömörítés.
Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér,
háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet,
Kulcsfogalmak/
mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program.
fogalmak
Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó,
digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány.
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Tematikai egység/
2. Alkalmazói ismeretek
E: 8 óra
Fejlesztési cél
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása.
Előzetes tudás
Szövegbevitel billentyűzetről.
Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész
alapelemekből.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés
alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése.
Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg
javítása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása,
törlése.
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése.
Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.
A vágólap használata.
A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak
megismerése, az egyes jellemzők módosítása.
Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó
dokumentumok elkészítése.
Szöveg mentése különböző formátumokban.
Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat
tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása. Helyesírás ellenőrzése.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció
elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció
beállítása.
Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. Bloghasználat
megismerése. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.
Digitális képek alakítása, formázása. Digitális képek jellemzőinek megismerése.
Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.
Kulcsfogalmak/ Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés.
Szöveg, digitális kép, weblap, blog.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Infokommunikáció
E: 3 óra
4.3. Médiainformatika
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD
Előzetes tudás
használata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete.
A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média
A tantárgyhoz
elérése, információk letöltése a számítógépre, információk
(műveltségterülethez)
értelmezése.
kapcsolható
A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása;
fejlesztési feladatok
önálló és kritikus attitűd fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak
megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról.
Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. Elektronikus könyv
keresése, olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú
6

PDF Compressor Pro
adatbázisok használata. Oktatóprogramok használata.
A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a
megismerési folyamatban.
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Internet, televízió, rádió használata.
Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten.
Képek, zenék, filmek elérése az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az
interneten. Internetes térképek keresése.
Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár,
Kulcsfogalmak/ oktatóprogram.
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés,
fogalmak
hangoskönyv, információmegosztó portálok
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Az információs társadalom

E: 7 óra

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
Előzetes tudás

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása.
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges
meghibásodások megfogalmazása.
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési
módok megfigyelése.

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése.
Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az
A tantárgyhoz
informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok
(műveltségterület megértése. Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
hez) kapcsolható Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása.
fejlesztési
Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése,
feladatok
elhárításuk lehetőségei. Az információforrások hitelességének értékelése.
Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés
szabályainak betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme.
Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. Adatvédelemmel
kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése.
Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és
következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak
megismerése.
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. A hálózat
használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése.
Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját
dokumentumban. Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése.
Megbízható információforrások ismerete.
Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy
korlátozottan használható programok használata. A programhasználat során betartandó jogok
és kötelességek.
Az információ értékként való kezelése, megosztása.
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Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés,
Kulcsfogalmak/ netikett, információ, információforrás, hivatkozás.
Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ,
fogalmak
információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc,
ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények
megfogalmazása.

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének
A tematikai egység felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének
fejlesztési céljai megfigyelése.
Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele,
a kritikus szemléletmód kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális
információs társadalom jellemzői. Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a
hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése.
Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások
működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.
Kulcsfogalmak/ Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás,
azonosító, jelszó.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

6. Könyvtári informatika

E: 3 óra

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok
jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete.
Betűrendezés.

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző
A tematikai egység
információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű
fejlesztési céljai
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű
használata. Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai
könyvtár eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári
abc ismeretében.
Könyvtári szolgáltatások
A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése.
Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése.
Könyvtártípusok, funkcionális terek
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus
8

PDF Compressor Pro
jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban
betöltött szerepének megismerése. Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése.
Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.
Információkeresés
Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett
keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a
lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés
katalógus és bibliográfia segítségével.
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek
megállapítása; csoportosításuk.
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és ismeretterjesztő
művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata.
Forráskiválasztás. A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források
irányított kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést
igénylő feladatok.
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak
megértése. Saját és mások gondolatainak elkülönítése. A felhasznált források önálló
azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki
kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz.
Kulcsfogalmak/ Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv,
szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény,
fogalmak
keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált
irodalomjegyzék.

12. évfolyam
Tematikai egység

Javaslat

Tematikai egység

Javaslat

A tanulók teljesítményének mérése

E: 2 óra

Ez a mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató,
akár egy kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött
önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy
több tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Az éves munka
végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló éves órai
teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali,
személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására, és a más
tárgyak tanulása során az informatikai eszközök és módszerek
használatának elismerésére.
Rendszerező összefoglalás
E: 1 óra
Ez a feladat a szabad órakeretben valósítható meg, így saját órakerete
nincs. De néhány órát az informatika tárgy tartalmát, fő témaköreit,
mintegy rövid összefoglalóját nyújtó rendszerezésre kell fordítani
akkor is, ha reálisan megvalósulnak a tantárgyi kapcsolódásokra
vonatkozó, a bevezető végén tett ajánlások.
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2. Alkalmazói ismeretek
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás,
E: 5 óra
információmegjelenítés
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.
Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő
Előzetes tudás
használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei.
A térképhasználat alapjainak ismerete.
Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezése.
Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális
kapcsolható
fejlesztési feladatok tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati ismeretek alapozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat
fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő
eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése.
Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata.
Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi
életben.
Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása.
Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút
hivatkozás fogalma.
Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak
értelmezése.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online
tudástárak használata. Az információ és az adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök,
módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok
gyűjtése, csoportosítása, értelmezése.
Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.
Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata.
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresés az interneten.
Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép,
koordináta, útvonalkereső.
Kulcsfogalmak/
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella,
fogalmak
tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és
abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
E: 10 óra
módszerekkel
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és
eszközök kiválasztása
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete.
Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre
Előzetes tudás
bontása önállóan vagy tanári segítséggel.
Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek
ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) alkalmazási lehetőségeinek megismerése.
Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra
kapcsolható
fejlesztési feladatok értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása.
A feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz
szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus
informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése.
A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos elkészítése, értelmezése. Folyamatábra készítése.
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése.
Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok
készítése.
Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus tervezése,
különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek
alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban.
Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra,
Kulcsfogalmak/
vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás,
fogalmak
fordítás, tesztelés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások
leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete.
Síkgeometriai ismeretek.
Algoritmusok készítése és megvalósítása. Kész programok
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
Tervezési eljárások megismerése, az alulról felfelé építkezés és a
kapcsolható
fejlesztési feladatok lépésenkénti finomítás elveinek alkalmazása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása
számítógépen.
A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.
Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények
megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése.
Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási
készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás
folyamatának értelmezése.
Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Alulról felfelé építkezés
Kulcsfogalmak/
elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat,
fogalmak
kimenő adat.
Előzetes tudás

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

4. Infokommunikáció

E: 11 óra

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

Előzetes tudás

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések
megfogalmazása tanári segítséggel.
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata.
Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus
katalógusban való visszakeresése.

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez) keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata.
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kapcsolható
fejlesztési feladatok

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk
megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése,
információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való
előkészítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek
használata, portálok felkeresése. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok
ismerete. Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.
Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az
információ elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése.
A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének
értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása.
A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos
információszerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból.
Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi
könyvtári és a korosztálynak szóló, elterjedt adatbázisok. Az információk elemzése hitelesség
szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása.
Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. Hírportálok
felkeresése.
Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése. Közlésre szánt szöveges és
képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások.
Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése egy
nyilvános tárhelyre. Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés,
Kulcsfogalmak/
kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. Keresés,
fogalmak
letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép
alapvető használata, böngészőprogram ismerete.

A tematikai egység Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata.
fejlesztési céljai Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete.
A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés
infokommunikációs eszközök útján.
Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím
létrehozása. Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek
csatolása.
A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai.
A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való
és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér
közlekedési szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük.
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Felelős magatartás az online világban. Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan
szabályai. Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései. Az online
kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés.
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett,
Kulcsfogalmak/ másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás,
fogalmak
netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció,
mobilkommunikáció, adatvédelem.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

6. Könyvtári informatika

E: 2 óra

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok
jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete.
Betűrendezés.

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző
A tematikai egység
információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű
fejlesztési céljai
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Könyvtári szolgáltatások
A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése.
Információkeresés
Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett
keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a
lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés
katalógus és bibliográfia segítségével.
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és ismeretterjesztő
művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata.
Forráskiválasztás. A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források
irányított kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést
igénylő feladatok.
Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak
megértése. Saját és mások gondolatainak elkülönítése. A felhasznált források önálló
azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével.
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki
kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz.
Kulcsfogalmak/ Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv,
szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény,
fogalmak
keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált
irodalomjegyzék.
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A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére ismerje a
számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni; tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni,
könyvtárat váltani, fájlt keresni; tudjon segítséggel használni multimédiás
oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni,
ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; ismerje egy
vírusellenőrző program kezelését.
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére ismerje
meg a különböző informatikai környezeteket; tudja használni az
operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas
hardver- és szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére ismerje a
szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja a
szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutatókészítő
program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; ismerje
fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; segítséggel
tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon
különféle adatbázisokban keresni; tudjon különböző dokumentumokból
származó részleteket saját munkájában elhelyezni. Tudjon
A fejlesztés várt dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon szöveget,
eredményei a 12. képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján
évfolyam végén elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje a diagramok
szerkesztésének, módosításának lépéseit; tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
témakör végére legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz
szükséges információt; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a
problémamegoldás folyamatát; ismerje és használja az algoritmusleíró
eszközöket; legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok
alapján; legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes a
böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes tanári
segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; legyen
képes a találatok értelmezésére; legyen képes az elektronikus
levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes elektronikus és
internetes médiumok használatára; legyen képes az interneten talált
információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, legyen képes
előkészíteni az információt weben történő publikálásra; tudja
megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; használja a
legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az
informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az
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adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem
érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai eszközök
etikus használatára vonatkozó szabályokat; szerezzen gyakorlatot az
információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. Ismerje
az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és
következményeket; ismerjen megbízható információforrásokat; legyen
képes értékelni az információ hitelességét; ismerje az informatikai
eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; ismerje az
információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az
informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit; ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen
képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét
tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat
megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és
elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges
információkat;
a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan
releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a
feladatmegoldásban;
képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök
használata, szövegalkotás);
egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát
önállóan végrehajtani.
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9-12. ÉVFOLYAM

(Esti tagozat)

Cél
Az osztályfő öki óra fu k iói:











a ta ulók segítése ö is eretük fejlesztésé e , a reális ö értékelés és ö fejlesztés
irá ti igé ük felkeltésé e , sze él iségük sta ilizálásá a ,
szükség szeri t a fiatal fel őttek életpál ájára aló felkészítése,
a szo iális képességek a kap solattere tés, a ko
u iká ió, az e pátia, a
tolera ia, a kooperá ió, a ko fliktuskezelés st . képességei ek fejlesztése,
főké t a korá i ta ulástörté etekkel összefüggő, az osztál a
egélt saját
él é ek ázisá ,
a ta ulók tá ogatása az iskolá a és iskolá kí ül szerzett él é eiknek
feldolgozásá a , az elle t o dások felodásá a , a alóság a törté ő
eligazodás segítésé e ,
a ta ulók felelős álla polgárrá e elése
ta ulók i for álása az iskolai élettel összefüggés e
ta ulói jog iszo
al összefüggő üg ek i tézése pl. hiá zások, igazolások,
diákigazol á
szer ezési feladatok

Tartalom
Az osztál fő öki óra a pedagógus és osztál a eg üttlété ek órater e kodifikált
i téz é es kerete, a el ek jellege alap etőe külö özik a tö i ta ítási óráétól.
Ez az óratípus a késő iek e kör o alazott fu k ióit sak a a az eset e töltheti e,
ha egy – gazdag extracurriculu okkal telített – e elési fol a at szer es részé é álik.
A tanterv – az osztál fő öki óra sajátos jellegé ől adódóa – nem tartalmazhat
kö etel é eket, hisze ez a foglalkozási for a e alkal azható szá o kérésre, a
kö etel é teljesítés iskolai eljárásre d szeri ti értékelésére.
Az osztályfő öki óra ta tervé e szereplő tartal ak e
válthat ak ki
ás
ta tárgyak ól ele eket, e
e tesíthet ek ta tárgyakat, e
alkal azhatók
hagyo á yos is eretközvetítésre. Az osztál fő ök lehetősége ezúttal a a áll, hog
épít e a ta ítási órá elsajátítottakra, el él ítse, aktualizálja, érték ozza atokkal
ruházza fel a eglé ő tudásokat.
Jele ta ter a Ne zeti Alapta ter általá os és részletes kö etel é ei alapjá ,
kultúraterülete ké ti soportosítás a jelöli ki az osztál fő öki órák té aköreit és
tartalmait, i dazo által egfelelő kereteket iztosít az i téz é jellegé ől adódó
oktatásszer ezési feladatok el égzéséhez is.
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A) EGYES TÉMAKÖRÖKHÖ) RENDELT FEJLES)TÉSI CÉLOK
1. ÖNI“MERET


a sze él iség e rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a sze él iség
sta ilizálása, az ö álló dö téshez szükséges képességek kialakítása

2. A TANULÁ“ TANULÁ“A


a sze él iségjeg ekkel összeha golt eg é i ta ulási
kialakítása ala e
i ta tárg a

ódszerek, eljárások

3. TÁR“A“ KAPC“OLATOK


készség és képesség a tartal as, har o ikus e
és ápolására

4. KONFLIKTU“KE)ELÉ“,
MEGELŐ)É“E






TÁR“ADALMI

eri kap solatok kialakítására

BŰNMEGELŐ)É“,

ÁLDO)ATTÁ

VÁLÁ“

képesség a ko fliktusok ko struktí
ódo törté ő kezelésére, a egélt
konfliktusok hasz osítására az ö is eret fejlesztésé e , társas kap solatok
i őségé ek ja ításá a
a ű özés eg es for ái ak egis ertetése,
a ű elkerülés lehetőségei
jogis eret és jogtudatos agatartás kialakítása

5. LELKI EGÉ“)“ÉG


a lelki egészség e tálhigié é irá ti igé felkeltése, e ek kialakításához és
egőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása

6. TE“TI EGÉ“)“ÉG


az egészség ek
i t alapérték ek az elfogadása, az egészség egőrzés
igé é ek felkeltése, az egészségkárosító szokások, sze edél ek
kialakulásá ak egelőzése, készség és képesség ezek leküzdésére

7. VI“ELKEDÉ“KULTÚRA


a

i de api eg üttéléshez szükéges
egszilárdulása

i ilizá iós szokások kialakulása és

8. PÁLYAORIENTÁCIÓ


képesség a
u kaerőpia o törté ő eligazodásra, az eg é i
törek ések ek a lehetőségekkel törté ő összeha golására

ág ak ak,

9. JELENISMERET


eligazodás a jele társadal i áltozásai a , elle t o dásai a , saját álláspo t
kialakítása a törté ésekkel kap solat a
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10. FELELŐ“ ÁLLAMPOLGÁR NEVELÉ“E


a jogok és kötelességek is erete az iskolá a és a társadalo a , a
de okrá iá ak
i t érték ek az elfogadása, közös sza ál ok, or ák
alkotásához és
űködtetéséhez szükséges sze lélet kialakulása, a az
általá osa ér é es or ákhoz, a kodifikált tör é ekhez aló ko struktí
iszo ulás, igé és szá dék a saját előítéletekkel aló sze esülésre, ezek
leküzdésére, illet e a ásság elfogadására

11. GLOBÁLI“ PROBLÉMÁK


a ilág pro lé ái irá ti eg é i felelősség elátása, a "go dolkodj glo álisa ,
selekedj lokálisa " go dolatá ak elfogadása, a kap solódó eg é i akti itás
teré ek egtalálása, a ilág dolgai irá ti érdeklődés, a fol a atos tájékozódás
irá ti igé felkeltése.

9. ÉVFOLYAM

Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra
Ta év eleji tee dők: óra
Félévi, év végi tee dők: + óra
Szabadon tervezhető: óra
. Ö is eret (6 óra
Tartalom
Hog a látjuk ö agu kat, illet e hog a lát ak e ü ket ások? Az eg é „saját é ”
keresése. Eré ei k felis erése, erősítése, a kiküszö ölhető hi ák korrigálása,
ö agu k elfogadása és elfogadtatása. Az ö fejlesztés igé e, lehetősége és ódjai.
Az esz é képek és szerepük az ö e elés e . Felelősség állalás saját sze él iségü k
alakításáért. A szá dék, a kitartás és a éltudatosság szerepe az ö fejlesztés e .
Az ö is erettel kap solatos eszélgetés köthető irodal i ag fil él é ekhez, az erre
ö ké t állalkozó ta ulók ö allo ásához. Megfelelőe képzett pedagógus ag
eghí ott tré er ö is eretfejlesztő tré i get is tarthat az osztál ak. Az ö is ereti
tré i ge való részvételre azo a a diákok e kötelezhetők!
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2. A ta ulás ta ulása (6 óra
Tartalom
A külö öző ta tárgyak ta ulását segítő spe iális ötletek, eljárások. Az ered é es
ta ulás e tálhigié és feltételei ö is eret, ö e elés képessége, a egfelelő pszi hés
ko dí ió iztosítása, egészséges és egalapozott ö izalo , ö elle őrzés képessége,
ö kritika; a ta uláshoz szükséges opti ális fizikai állapot egtere tése; a egfelelő
kör ezet kialakítása. Az ered é es ta uláshoz szükséges képességek attitűdök
akarati tulajdo ságok, re dszeresség, igé esség, ko e trá iós képesség, fejlett
e ória, ko
u iká iós képességek, kreati itás, igé
a ta ulásra, a ta ulás
ö építéské t törté ő elfogadása st . Ta ulási szokások, ódok, te h ikák: – az
ö is erete alapuló ta ulási ódszerek ki u kálása; – a ta tárgya ké ti spe iális
ta ulási te h ikák alkal azása; – fol a atos ö elle őrzés– u ka a ta kö ekkel,
u kalapokkal, hag o á os és új i for á ióhordozókkal kö tár, le iko ok,
kézikö ek; szá ítógép, szá ítógépes hálózat st . .
Célszerű az első osztál t e el a té akörrel i díta i, esetleg összekap sol i az ö is eret
fejlesztését élzó té akörrel. A külö özó ta tárgyak spe iális ta ulási etodikájá ak
ta ulókkal való egis ertetése i de szakta árnak is a feladata. E té akör ől az
osztál a ta ító ta árok u ka soportjá al közöse az első ta ítási héte projekt is
szer ezhető, a el ek
eg alósítása a ta óráko és az osztál fő öki órá
fol a atosa törté het.
. Társas kap solatok (6 óra
Tartalom
a) Társas kap solatok az osztály a . Az eg üttes él é ek, te éke ségek, közös
élok közösséget tere tő ereje. A szer ezett és a spo tá kialakuló kis soport
eg üttes jele léte az osztál a , az ezek közötti feszültségek érdekelle tétek,
ri alizálás, ezetési hi ák,
ere hierar hia st . “ztárok és
agá os
„ar élküli” ta ulók, aráti párosok, soportok. Feszültségek és ko fliktusok
ta ulók és ta uló soportok között kiközösítés, érdek- és értékelle tétek,
féltéke kedés st .
b) A salád i t az eg é elsődleges ikroközössége. “zükség a -e a házasságra, a
saládra? A salád törté el ileg kialakult fu k iói. A külö öző életkorú
saládtagok kisg erekek, serdülők, fiatal fel őttek, öregek sajátos pro lé ái,
ezek tolerálása, kezelése. Ko fliktusok a salád a
e zedéki ko fliktusok,
test érko fliktusok, szülő-g er ek ko fliktusok, házastársi ko fliktusok, a
gazdasági pro lé ák ól eredő pro lé ák st . , ezek kezelésé ek, feloldásá ak
lehetőségei. A fel őtt ta uló sajátos helyzete a salád a , felelőssége a saládi
élet légköréért és állalásaiért. A család külső kap solatai. A saládi élet za arai, a
széteső salád. A so ka salád pro lé ái, kap solattartás a külö élőkkel (szülő,
gyermek). Tá ol a saládtól u ka állalás .
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c) Ö is eretfejlesztésre épít e eg üttese is feldolgozható a té a, tré i g
for ájá a . A pro lé ák fel ethetők a ta ulók saját osztál a és salád a
egélt tapasztalatai e té . A eszélgetés oti álható külö öző kérdőí ek
tapasztalatai ak is ertetésé el, például a szo io etriai izsgálat ered é ei ek
e utatásá al.
4. A konfliktuskezelés (6 óra
Tartalom
A ko fliktus i t az e eri élet e elkerülhetetle és hasz osítható jele ség.
d) A ko struktív ko fiktuskezelés feltételei:
o ö is eret, saját tapasztalatok ta ulságai ak hasz osítása, saját
felelősség elátása, pozití é kép, egészséges ö ér é esítés e
agresszí , e szu isszí , ha e asszertí : ások sze po tjait is
fig ele e e ő iselkedés
o
egfelelő ko
u iká iós készség, e pátia, tolera ia,
ások
külö özőségé ek elfogadása
o az eg ütt űködés készsége és képessége
o készség a közös pro lé ák eg üttes egoldására.
e) A ko struktív ko fliktus egoldás e ete
o a pro lé a po tos kör o alazása,
o köz etle ül és köz et e éri tettek érzel ei ek, aggodal ai ak és
re é ei ek feltérképezése, sze po tjai ak feltárása
o
egoldási alter atí ák g űjtése
o az összeg űjtött egoldási ódok érlegelése, és a egfelelő
ki álasztása
o törek és a i s esztes” el ér é esítésére
o
eghatározott idő utá az ered é értékelése
o Az osztál a előforduló ko fliktusok ta ulságai.
Célszerű a té a feldolgozását a ta ulók él é ei el kezde i, feltár i
ko fliktusaikkal, saját ko fliktuskezelési ódjaikkal kap solatos stratégiáikat.

egélt

 Ez a té akör egység e szervezhető az ö is eret és a társas kap solatok
fejlesztése í ű té akörökkel.
 A ko fliktuskezelési te h ikák elsajátításához jól alkal azhatók a
ódszerei. A sze léletfor álást segítheti szépirodal i
drá apedagógia
sze el é ek, fil részletek, törté el i ese é ek ele zése.
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5. Lelki egészség

e tálhigié é (6 óra

Tartalom











A fel őtt életkor ól fakadó pro lé ák, feszültségek létfe tartás, saládalapítás,
g er ek e elés, a dö tések felelőssége, ko fliktusok az eg üttélők között,
ézeteltérések a u katársakkal, a pedagógusokkal, stb.)
Ö is eret, ö ko troll, ö értékelés, ö izalo .
Képességei k és korlátai k tudata, ö e elési készség és stratégia, gátlások
leküzdése és kialakítása, saját idegre dszerü k, ha gulatai k is erete, készség és
képesség kezelésükre.
Képességei k ek, a í iói k ak és ko dí ió k ak egfelelő opti ális testi-lelki
terhelésre törek és, az alulterhelés és a túlterhelés eszél ei.
A szoro gás, a stressz, a feszültség, a fáradtság oldásá ak „te h ikái”.
A egfelelő ko fliktuskezelés i t a lelki egészség feltétele, és a egfelelő
e tálhigié és állapot, i t az ered é es ko fliktuskezelés feltétele.
A kudar ok tűrése, ta ulságaik feldolgozásá ak, hasz osításá ak képessége.

Erre a té akörre ala e
i odul a törté ik utalás, és ter észetes az össszekap solódás a testi egészséggel foglalkozó részlettel.
Ö álló té akörké t törté ő szerepeltetését – kie elt jele tősége
pedagógiai g akorlat a általá ossá ált elha agolása i dokolja.

ellett – a

10. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra
Ta év eleji tee dők: óra
Félévi, év végi tee dők: + óra
Sza ado tervezhető: óra
1. Testi egészség (6 óra
Tartalom
a) Az egészség egőrzés igé yé ek felkeltése, az egészséges élet ód
szokásre dszeré ek kiépítése.
b) A testi és lelki egészség összefüggései pl.: az ö fegyele , az akaraterő, az
é azao osság szerepe az egészség irá ti igé y kialakulásá a ;
c) A pszi hés zavarok testi jelei. (A lelki egészség egerősítése esélyt ad az
egészségkárosító sze vedélyek egelőzésére .
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d) Saját testü k, szervezetü k űködésé ek is erete, i t az ö is eret
szerves része eg é i hajla ok, jellegzetes etegségtü etek felis erése, a
hipo ho dria tudatosítása .
e) Az egészséget fe yegető té yezők is erete, törekvés elle súlyozásukra a
kör yezet károsító hatása, helytele életvitel, stressz, egészségtele
táplálkozási szokások, szülői felelősség, stb).
f) Fertőzések, járvá yok. A etegségek egelőzésé ek ódjai kör yezeti
ártal ak
i i alizálása, sze élyes higié é, az egészséges élet ód
szokásre dszeré ek kialakítása, törekvés a lelki egészség egtere tésére
stb).
g) Balesetek
egelőzése a alesetveszély felis erése, alesetvédel i
sza ályok is erete, etartásuk; segítség yújtás alesetek él
A kap solódó eszélgetésekhez jó kii dulást jele thet az osztál egészségi állapotá ak
feltérképezése és az eg é i élet itel jelle zői ek összeg űjtése kérdőí es izsgálatok
kereté e . Az egészséges élet itel szokásre dszeré ek sze léletetése törté het
kap solódó audio- és ideoa agokkal a rádió és a tele ízió re dszerese sugároz az
egészség egőrzést élzó űsorokat .
2. Viselkedéskultúra (6 óra
Tartalom
h) Mindennapi ko
u iká ió
o Köszö ések és egszólítások zűrza ara.
o Is erkedés, e utatás, e utatkozás, a kap solat kezde é ezése.
o Beszélgetés, er ális és o er ális jelek. A társalgás „sza ál ai” ag o
társaság a .
o N el i igé esség és igé tele ség. N el i iselkedés jellegzetes
helyzetekben.
o Ud ariassági for ulák.
o Hag o á és sze él esség az ud ariassági for ulák hasz álatá a .
o Ge erá iós külö ségek a iselkedéskultúrá a .
o Ille sza ál ok jellegzetes hel zetek e
pl.:
e dégfogadás ál,
e dégség e , éttere e , fut all e se , szórakozóhel e , ottho , az
iskolá a , közlekedési eszközö , külföldi tartózködás sorá st .
i) Ci ilizá iós szokások
o Az ígéret, a egállapodás, a határidők etartása.
o Mások idejé ek, tulajdo ságai ak,
ugal á ak tisztelet e tartása
po tosság, tapi tat, a „ha gerő” egfelelő sza ál ozása .
o A köl sö kapott értékek, tárg ak idő e és sértetle ül törté ő
isszaszolgáltatása.
o Ki e tés, kie gesztelés, o sá atkérés.
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o Fokozott fig ele
az arra rászorulókkal idősekkel,
etegekkel,
kisg er ekesekkel, ára dós őkkel, ag
egrázkódtatást átélőkkel
stb).
o A elü k eg for á erősekkel az adódó terhek eg e lő elosztása.
o A testi és lelki erőszak kerülése és elutasítása.
A té akör kap solódik a Társas kap solatok té akörhöz.
A külö öző korszakok, épek és ge erá iók ud ariassági sza ál ait élszerű irodal i
sze el é ek esetleg fil részletek segítségé el sze léltet i.
A diákokkal is g űjtethetők példák api él é eik ől, ol as á - és fil él é eik ől
izo os iselkedési or ák etartására, illet e egszegésére.
3. Jelenismeret (6 óra
Tartalom
j) “zűke pátriá k últja, hag o á ai, jele pro lé ái
k) A haza közösségtere tő alkotóele ei: a
el , a táj, a kultúra, a
törté ele , a e zeti szi ólu ok, ü epek, szokások, közös tá latok
l) A últ és a jele kap solata. A hag o á ok előre utató és isszahúzó
szerepe. Ne zeti sorsfordulói k. A törté el i ese é ek, sze él iségek
egítélésé ek korszako ké ti áltozásai. Törté el i kudar ai k időszerű
ta ulságai.
m) Hazá k jele legi állapota és elátható jö ője. A re dszer áltás óta eltelt
időszak tapasztalatai. Pluraliz us, tö pártre dszer, parla e ti
de okrá ia.
n) Gazdasági áltozások, pri atizá ió, állalkozások, u ka élküliség.
o) Köz éle é , közha gulat. Ki hog a éli/élte eg az el últ é eket?
A té akör kap sá
egkísérelhetjük felszí re hoz i a ta ulók go dolatait, érzéseit a jele
időszerű ese é eiről, elle t o dásos törté éseiről, jele ségeiről. Az eg etle hi atalos
ilág ézet hege ó iájá ak egszű ésé el, a pluraliz us legiti izá iójá al eltű tek a
politikai, ilág ézeti kérdéseket éri tő el árt álaszok, s a fel erülő té ákról zajló iták az
eg ással eltérő ézetek ütköztetését, a saját álláspo t kialakítását segíthetik.
5. Felelős álla polgár evelése (6 óra
Tartalom
p) A i il társadalo kialakítása.
q) Az e erek eg e lőségé ek elis erése, a faji, allási, et ikai külö ségek
elfogadása, előítélet e tesség.
r) Az alkot á osság, a tör é esség, az álla polgári jogok is erete,
g akorlása, tisztelete.
s) N itottság a hátrá os hel zetű rétegek üg e irá t, lehetőség szeri ti
ekap solódás pro lé áik egoldásá a.
t) Érdeklődés, fogéko ság a társadalo jele ségei, pro lé ái irá t.

8

PDF Compressor Pro
OSZTÁLYFŐNÖKI
Az egyes fogal ak körüljárásához felhasz álhatók a törté ele e és az álla polgári
is eretek í ű rész ű eltségi terület kereté e ta ultak. Ezek segítségé el
sokoldalúa
eg ilágítható például a jog, a de okrá ia fogal a, a ak jele legi
értele ezése, aktuális eg alósulásá ak ehézségei, uktatói.
6. Glo ális pro lé ák (6 óra
Tartalom
a) Az e eriség glo ális kör ezeti pro lé ái, mint minden egyes embert
éri tő go dok:
o Ü egházhatás – glo ális fel elegedés – klí a áltozás
o Az ózo réteg el éko odása
o “a as eső, talajpusztulás, erdőírtás
o A „Go dolkodj glo álisa ,
selekedj lokálisa ” szloge
értel ezése.
o A ter észeti kör ezet, az ökológiai eg e súl
édel e
i da
iu k kötelessége.
o A „fe tartható fejlődés” és az „ökológiai lá
o ” értel ezése.
b) A szűke
és tága
kör ezetü k e
eg il á uló agresszi itás elle i
fellépés:
o
i ta újtása
o ű egelőzés, izto ságte h ikai lehetőségek
o a e elés fo tossága
o odafig elés ásokra
o g e gé ek édel e, segítség újtás
o
ásság elfogadása, tolera ia
c) Felelősség állalás a jö e dő ge erá iók sorsáért.
d) A ilágo létező külö öző e zetek eg e jogúságá ak elis erése,
egyetemes emberi jogok.
e) A há orú és éke kérdése a XX. század égé . Az erősödő terroriz us. Iskolai
erőszak.
Gyakorlati javaslatok, ötletek
Az előző két té akörhoz haso lóa , ezúttal is a api aktualitások, illet e a ta óráko
fel erülő pro lé ákhoz kap solódóa fel erülő kérdések köré élszerű elre dez i a
te atikát, tág teret hag a a ta ulók ö álló éle é é ek.
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Éves óraszá : 6 óra
Heti óraszá : óra
Ta év eleji tee dők: óra
Félévi, év végi tee dők: + óra
Sza ado tervezhető: óra

11. ÉVFOLYAM

. Ö is eret (6 óra
Tartalom
Pozití - egatí , reális-irreális é kép. A hel es ö is eretre alapozott törek és a saját
testi, lelki és társas szükségletek értéktartó és har o ikus kielégítésére, a sze él iség
fol a atos kar a tartására. Életter ek, karrierter ek. Felelősség ö ö sze él iségü k,
saját sorsu k alakításáért. Hit ö agu k erejé e , ö e sülésre törek és. A első
sze él i auto ó ia kialakításá ak fo tossága.
Az ö is erettel kap solatos eszélgetés köthető irodal i ag fil él é ekhez, az erre
ö ké t állalkozó ta ulók ö allo ásához. Megfelelőe képzett pedagógus ag
eghí ott tré er ö is eretfejlesztő tré i get is tarthat az osztál ak. Az ö is ereti
tré i ge való részvételre azo a a diákok e kötelezhetők.
2. A ta ulás ta ulása (6 óra
Tartalom








Kudar ok a ta ulás a , a kudar ok el iselése, okai ak keresése, a saját felelősség
elátása, a kudar ok ta ulságai ak hasz osítása az ö e elés e .
Az egészséges ö

izalo , a a í ió, éltudatosság.

Az egészséges ri alizálás és a kí életle törtetés.
Teljesít é

az iskolá a , az iskolá kí ül, izsgá , erse e

Gyakorlati javaslatok, ötletek
Ta ulói k életkorá a külö öse
ehéz lehet u ka, salád ellett megfelelni az
iskolai el árások ak is. Külö öse fo tos a ak is erete, hog
il e eg é i
lehetőségeik a ak a felkészülésre, a külö öző vizsgahelyzetekre. Az iskolai
ta ulás a szerzett tapasztalatok ele zése, a fol a atos ö értékelés, e ek
szembesítése a ta árok és az osztál társak éle é é el, jó eszköze lehet a korá i
ta ulási kudar ok feltárásá ak és az ö egis erés ek is.
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. Társas kap solatok (6 óra
Tartalom
a) Egyé és közösség
 Az eg é és a közösség eg ütt űködéséhez szükséges sza ál ozók is erete,
szerepük tisztázása erköl s, jog, tör é ek, sza ál ok, házire d st .
 Az eg é i és a közösségi érdekek összefüggései, az érdekek eg eesése, elle tétei.
 A közösségi és az eg é i érdek túlha gsúl ozásá ak káros kö etkez é ei.
 Az érdekek kép iselete, az érdekeg eztetés lehetőségei.
 Az eg é iség sajátos szi ei, felszí re hozásá ak lehetőségei és gátjai a
közösség e .
 A har o ikus társas kap solatok létrejöttéhez szükséges tulajdo ságok,
képességek
ked esség, fig el esség, ud ariasság, kí élet, tisztelet,
éltá osság, tapi tat, hu or, tolera ia, e pátia, segítőkészség st .
 Az iskolá és a saládo kí üli kötődések sporteg esület, klu tagság, allási
ázisközösségek, szekták st . ,
 Mikor-, mezo-, és
akroközösségek hatásai:
egjele és,
eszédstílus,
e il á ulások, sza adidős progra ok, szokások, iselkedési for ák
 Szerelem, partnerkapcsolat. A tartal as, gazdagító part erkap solat
kialakulásá ak feltételei ö ké tesség, eg e ra gúság tudata, eg ásra fig elés, a
part er érzel i, iselkedési szokásai ak elfogadása, alkal azkodás, a irtoklási
igé
elutasítása és leküzdése ö agu k a , felelősség, őszi teség st .
Hullá heg ek és hullá ölg ek a tartós kap solatok a ,
eszekedés,
ko fliktusok. A kap solat egszakításá ak kulturált for ái.
A saját él é eke kí ül itai dítók lehet ek a té ához kap solódó fil ek,
sze el é ek, újság ikkek. Mi el e té ák az eg é ek i ti szféráját éri tik, külö öse
élszerű kí ülről hozott, esetleg fiktí esetekkel e utat i, ezek köz etítésé el
megvitatni a kap solódó pro lé ákat.
4. A ko fliktuskezelés, társadal i ű

egelőzés, áldozattá válás elkerülése (6 óra

Tartalom
A ri alizálás sze él iségfejlődést segítő, illet e gátlásokat okozó és ko fliktusokat
ered é ező for ái.
A ásság elutasítása, ű akképzés; az eg é felelőssége e jele ségek kialakulásá a , a
kiközösítettek selek ési tere és lehetőségei.
Az agresszi itás i t társadal i és ilág jele ség. Az agresszi itás lehetséges okai
frusztráltság, egatí i ták, eltö egesedés st .
A demokrá ia i t pote iális ko fliktusforrás.
Az érdekek ütközése, érdekér é esítés.
Ko pro isszu , ko sze zus, itakultúra, tárg alási te h ikák.
De okrá ia az osztál a , az iskolá a közös sza ál ok alkotása és űködtetése, a
hierar hikus strukturák leépítése, a felelősség egosztása és állalása st .
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Társada i ű

egelőzés, áldozattá álás:

A társadal ilag elfogadott iselkedés ódok és a ű özés eg es for ái ak
egis ertetése, eszél eztetett rétegek és korosztál ok, ű elkerülés lehetőségei,
jogis eret és jogtudatos agatartás kialakítása.
A té a feldolgozásához hatéko a alkal azhatók aktuális újság ikkek, rádió- és t adások is. Az ered é es ko fliktuskezeléshez, ko
u iká ióhoz, tárg aláshoz
szükséges te h ikák tré i g for ájá a is elsajátítathatók. A té a e po to
kap solható a jele is erettel foglalkozó odulhoz.
A ko fliktus kreatí kezeléséhez segítséget ad a Gordo - ódszer.

5. Lelki egészség

e tálhigié é ( 6 óra

Tartalom
E eris eret, e pátiakészség, fig el eség, tapi tat, alka azkodási készség,
rugal asság, ug a akkor az auto ó ia egőrzésére irá uló erő, első sta ilitás.
Az ö álló dö tés képessége, a lehetőségek érlegelése, sze él es felelősség állalás.
A ű észi ö kifejezés, a hu or, a játék, a űél ezet i t a lelki egészség
hel reállításá ak, a feszültségek oldásá ak hatéko eszköze.
Él é képesség, érzel i jele lét i da a , a i törté ik elü k, a pozití és a
egatí él é ek feldolgozásá ak képességei.
“aját agu k tisztelete, éltósága; eg é iségü k szí ei ek állalása.
Az érzel ei k állalása, s a elü k kap solat a álló e erek ösztö zése ezek
állalására. Az e eri kap solatok értékké t aló elfogadása, érzéke ség az e eri
gesztusok esztétiku a irá t.
A lelki kieg e súl ozottságot eszél eztető té ezőkkel sze e i tudatos édekezés, a
káros hatások elle súl ozására törek és.
Ha az osztál a sikerült oldott ha gulatot kialakíta i, szá íta i lehet a ta ulók őszinte
allo ásaira. E ek feltétele az eg ás eghallgatásá ak igé e, a bizalom, a diszkréió. Bizo os, ag o sze él es té ák eg eszélése törté het i for ális kis soportokban.
Ha valaki e kívá részt ve i ilye jellegű eg eszéléseke , legye lehetősége kívül aradni, esetleg elhagyni a termet.
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12. ÉVFOLYAM
Éves óraszá : óra
Heti óraszá : óra
Ta év eleji tee dők: óra
Félévi, év végi tee dők: + óra
Sza ado tervezhető: óra
Érettségi ügyi tézés: óra tájékoztató, jele tkezés
1. Testi egészség (5 óra
Tartalom

 Az e er iológiai szükségletei. A Maslo –pira is értel ezése.
 Az egészség egőrzésédé ek leheetőségei, a jó ko dí ió titka.
 Koru k ag dile
ái, kihí ásai:
 az a ortusz körüli iták ikor kezdődik az élet?
 őssejt, kló ozás
 az AIDS
 Egészségkárosító szokások, sze edél ek kialakulásá ak
egelőzése, illet e
g óg ításuk:
 Mértéktele ká é- és alkoholfog asztás
 G óg szerek, ká ítószerek
 Az alkoholiz us és a drogfüggőség kezelése szo iális és egészségüg i
i tézkedések
 Betegekkel, akokkal, ozgássérültekkel sze e i agatartás.
 Beteg, go dozásra szoruló saládtagok

“pe iális egészségüg i pro lé ákhoz, a sze ualitást éri tő kérdések eg itatásához
élszerű eghí ott előadót or ost, iológiata árt felkér i, aki kész a fel erülő ko krét
pro lé ák eg álaszolására is. A tud i alók ag része elha gzik az éri tett szakórá ,
de az eg é i pro lé ák eg eszélésére ott e
i dig a idő. Az ezt igé lő diákok
kapja ak lehetőséget a ég sze közti eszélgetésre.
2. Viselkedéskultúra (4 óra
Tartalom

 Közlekedési kultúra. Tájékozódás is eretle
árosok a , országok a .
A közlekedési sza ál ok is erete. Magatartási kö etel é ek g alogosok, utasok
és jár ű ezetők szá ára, a kooperá ió lehetősége a közlekedés sorá , az
agresszi itás
eszél ei,
egelőzésé ek, ki édésé ek, ko pe zálásá ak
lehetőségei st . A közlekedési alesetek egelőzése, segítség újtás a alesetet
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sze edők ek. A közlekedési sza ál ok
egszegésé ek, alesetokozás ak
hatósági és jogi kö etkez é ei.
 A jár ű ezetőkre o atkozó iselkedési sza ál ok, az ittas ezetés, a g orshajtás,
a olá ál ülők agresszi itásá ak eszél ei. A kerékpárosok és a g alogosok
felelőssége a közlekedés e .

3. Pályaorie tá ió (5 óra
Tartalom

 Tájékozódás a
u kaerőpia o ,
u kaerő
I for á iószerzés a u kaüg i közpo toktól.

túlkí álat,

u ka élküliség.

 Álláskeresési ódszerek, te h ikák, az álláskeresés sorá kö ete dő agatartási és
iselkedési or ák a felkészültség ellett az első e o ás ag jele tősége, a
egfelelő öltözék, az alap ető ille sza ál ok is erete .

 Pia képes és e pia képes tudások
u ka állalói ko pete iák, az idegen
el is eret és a szá ításte h ika aktuálisa kie elt jele tősége, ko ertálható
tudások, a rugal asság, kreati itás fo tossága st .
 A pál ázatkészítés g akorlati kérdései, a szak ai ö életrajz összeállításá ak
ódszere.
 Az állási terjú.
A

A
A

munka iszo
al kap solatos legfo tosa
fogal ak
egis erése
a
u ka iszo
ala ai, a u ka iszo
létesítése és egszü ése, u kajogi
kérdések .
u ka égzés alap ető sza ál ai ak
egis erése. A
u kahel i iselkedés
alap ető or ái, felkészülés az új u kahel e törté ő eilleszkedésre kezdeti
ehézségek, ko fliktusok .
u ka élküliség pro le atikája. A mu ka élküli ellátások re dszere, képzési,
to á képzési lehetőségek igé
e étele, a képzés sza ál ai.

A legfo tosa
u kaüg i,
u kajogi kérdésekhez és a
jelle zői ek e utatásához élszerű külső szakértőt igé e e

u kaerőpia
i.

aktuális

4. Felelős álla polgár evelése (4 óra
Tartalom
A de okrá ia értékké t aló elfogadása. Az össztársadal i, a hel i réteg soport ,
illet e eg é i érdek összeha golására aló készség és képesség. Gyermeki jogok, emberi
jogok, diákjogok. Az eg es e erek sze él iségi jogai ak tisztelete. Érdekfelis erés,
érdekkép iselet, érdekér é esítés, készség a társulásra, ö szer eződésre.
A kise ségi éle é ek létjogosultságá al elis erése. Igé az erköl sös és kulturált
politizálásra, érdekér é esítésre, itára. A té edés elátásá ak készsége, az ésszerű
e el tele ko pro isszu ra aló alkal asság. A ko sze zuskeresés te h ikái.
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5. Glo ális pro lé ák (5 óra
Tartalom
Európai ide titástudat, európai hag o á ok, az európai kulturális örökség. A keletközép-európai régió sajátos pro lé ái. Az Európai U ió. Az u iós álla polgárok jogai.
Kise ségek a ag ilág a .
A glo alizá ió ártal as ellékhatásai. A glo ális életfor a jelle zői.
A . század gazdasági pro lé ái.
“zá ítógépes hálózatok, az INTERNET szerepe a e zetközi kap solatok alakulásá a .
A szá ítógépes ű özés.
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