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1. Bevezetés 

1.1. Az intézmény bemutatása 

Az intézmény arculata 

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und 
Schülerwohnheim a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§-a alapján 
körzeti beiskolázású intézményként köznevelési, ezen belül gimnáziumi és kollégiumi 
feladatokat lát el. Az intézmény a 2011. évi CLXXŐX. törvény a nemzetiségek jogairól 
kiadott jogszabály értelmében a magyarországi német nemzetiség középfokú oktatásával és 
nevelésével kapcsolatos feladatokat látja el. Az oktatás két nyelven, németül és magyarul 
folyik. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás - a magyarországi köznevelési rendszer részeként - 
megvalósítja az iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a 
nemzetiség nyelvének tanulását, a nemzetiség nyelvén való tanulást, a nemzetiség 
történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -
teremtést, az önismeret kialakítását, a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását.  

A nemzetiségi nevelés-oktatás segíti a nemzetiséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja, 
megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a 
nemzetiség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

Arra törekszik, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális 
gazdagság előnyei, és kialakuljon bennük a reális nemzetkép és nemzetiségkép, hogy a 
tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáit, és megismerjék a 
jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és nemzetiségi jogok megsértésének 
jelenségét, és a jelenség elleni fellépés jogi, illetve egyéb eszközeit. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztési feladatai a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatait 
veszik alapul, egészítik ki, biztosítva ezáltal, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt 
vevő tanulók a más iskolákba járó tanulókkal azonos esélyek mellett készülhessenek fel az 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére. E mellett a 
nemzetiségi nevelés-oktatás felkészít a nemzetiségi anyanyelvi és irodalmi és népismereti 
(történelmi, földrajzi, kulturális) tananyagból is - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában 
megfogalmazott nemzetiségi anyanyelvi, irodalmi és népismereti fejlesztési feladatokra való 
figyelemmel - az érettségi vizsgára. 

Az iskola kollégiuma megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, 
akiknek az anyanyelvükön való tanuláshoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük vagy a 
tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. A kollégium ezen 
alapfeladatain túl kis közösségekben végzendő kulturális, szervező feladatokra is felkészíti 
diákjainkat. 
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Az intézmény típusa: 
a) gimnázium: két tanítási nyelvű (német-magyar) 5 évfolyamos (nyelvi előkészítő 
évfolyammal induló) nemzetiségi gimnázium 
b) kollégium: (szakkollégiumi feladatot ellátó) speciális kollégium 
 
Az intézmény telephelyei 
Gimnázium: 1203 Budapest, Serény utca 1. 
Kollégium: 1203 Budapest, Vízisport utca 7. 
 
Mind az iskola, mind a kollégium arculatát alapvetően meghatározza a német nemzetiségi 
kultúra ápolása. Ez mind a nevelés – oktatás tartalmában, mind pedig az ezt megjelenítő 
külsőségekben megnyilvánul. 

Tartalmában: 
- nagy hangsúlyt kap a magyarországi német hagyományok, szokások tanítása (külön 
népismeret tantárgy keretében) 
- a magyarországi németek irodalma igen fontos szerepet kap a német irodalom tanításában 
- a német népzene, népdalok megismertetése jelentős helyet foglal el az ének-zene 
oktatásában 
- a nemzetiség története, jelentős személyiségeinek megismertetése valamennyi tantárgy 
oktatásának szerves részét képezi 
 
Külsőségekben: 
- az iskola tanulóinak ünnepi viselete falujuk, városuk német nemzetiségi népviselete 
- az intézmény – de különösen a kollégium – tárlói, vitrinjei állandó kiállításként ismertetik 
meg a német népcsoport öltözködési szokásait és életmódját 
- valamennyi osztály nemzetiségi ének- és tánccsoportként is működik, így népszerűsítve, 
továbbadva a németség hagyományos kultúráját 

1.2. Az intézmény környezete 

Az intézmény a főváros egyetlen „tiszta profilú” német nemzetiségi gimnáziuma és 
kollégiuma. A XX. kerületben a Csepel-szigeti és a soroksári németség által HÉV-vel, 
autóbusszal könnyen megközelíthető helyen, a Gubacsi híd pesterzsébeti hídfőjénél található. 
Az intézmény a német nemzetiségű családok gyermekeinek továbbtanulási igényei 
kielégítésén túl fennmaradó szabad férőhelyeire más nemzetiségű tanulókat is beiskoláz. 
Beiskolázási gondjaink nincsenek, amely egyértelműen az intézményi nevelés-oktatás 
színvonalával és a kedvező egyetemi felvételi statisztikával magyarázható. 

1.3. Az intézmény tanulói közössége 

A tanulók többsége német nemzetiségű, zömmel teljes családból származik. Mintegy 50 %-uk 
kis vagy közepes – német nemzetiségűek által lakott – településről jár be naponta, illetve 
kollégista. 

Neveltségi szintjük alapvetően jónak mondható, ez részben a kis közösségeknek az erkölcsi 
normákat jobban megtartó hatásával magyarázható. 
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Az anyanyelv használatában a fejlődés nagyon különböző fokán állnak, amelyet az 
osztályokba soroláskor is figyelembe kell venni. A differenciálás hatékony eszköze a négy, 
különböző program szerint induló osztály kialakítása. 

Pályaválasztási motivációjuk részben családi indíttatású, részben a német nyelv iránti 
érdeklődésből fakad. 

Tanulóink többségének tanulási attitűdjére jellemző a szorgalom, a kitartó munka. Ennek 
kialakításában, fenntartásában nagy szerepe van növendékeink családi tradíciójának, azok 
elvárásainak. 

Továbbtanulási szándékuk közel száz százalékos. Zömük valamelyik felsőoktatási 
intézményben kíván továbbtanulni. Választásuk nagyjából tükrözi az átlagos magyarországi 
szándékokat, természetesen a német nyelv magas szintű tudása által nyújtott előnyök 
kihasználásával. 

A gimnáziumban és a kollégiumban egyaránt működik a diákönkormányzat.  

1.4. Az intézmény meglévő kapcsolatrendszere 

1.4.1. Együttműködés a kisebbségi önkormányzatokkal, szervezetekkel 

Intézményünk programjában és éves munkatervében kiemelt feladatnak tekintjük a német 
nemzetiség kulturális és társadalmi életében való aktív részvételt. Kapcsolatunk a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával (LdU) kiegyensúlyozott, korrekt. 

A Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal - mint az intézmény vonatkozásában jogilag 
illetékes nemzetiségi képviselettel - szoros munkakapcsolatunk alakult ki. Több országos, 
fővárosi szintű, főként kulturális és oktatási jellegű eseményt iskolánkban együtt szervezünk 
meg, illetve tanulóink rendszeres résztvevői az általuk szervezett programoknak. 

Több, kerületi és települési német kisebbségi önkormányzattal is élő a kapcsolatunk. Ezek 
között kiemelt szerepet játszik a Pesterzsébeti Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 
Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat. Rendezvényeiken részt veszünk, tanulóink 
műsoraikkal színesítik azokat. 

Diákjaink közül többen is tagjai lakóhelyük nemzetiségi kulturális csoportjának. Ezen 
tevékenységüket elismerjük, támogatjuk. Osztályaink kulturális csoportjai rendszeres, 
szervezett „vidéki” fellépései jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi önkormányzatokkal 
való kapcsolataink bővítéséhez. 

Iskolánk tanulói közül többen tagjai a GJU-nak (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher), így 
lehetőségük nyílik a politikai-társadalmi élet megismerésére, aktív részvételre a nemzetiségi 
ifjúsági szervezet munkájában. 

Intézményünk több országos, regionális illetve helyi szervezettel tart fenn kapcsolatot (Jakob 
Bleyer Gemeinschaft, Deutscher Kulturverein). Ezen szervezetek rendezvényein diákságunk, 
tanáraink és az iskolavezetőség tagjai is rendszeresen részt vesznek. 
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Ezeket a kapcsolatokat tovább kell erősíteni, természetesen megtartva az intézmény 
jelenlegi döntési jogköreit. 

1.4.2. Kapcsolatunk a szakmai irányítással 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Nemzetiségi Osztályával és annak 
vezetőjével rendszeres munkakapcsolatban állunk, hogy a nemzetiségi oktatást érintő 
szabályok, rendeletek, irányelvek változásairól informálódjunk. 

Az Oktatási Hivataltól és Budapest Főváros Kormányhivatalától rendszeresen megkapjuk a 
hivatalos közleményeket, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versennyel és az 
érettségivel, valamint a kompetenciaméréssel kapcsolatos információkat. 

A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet intézményünk szakmai 
továbbképző, segítő, ellenőrző partnere. Rendezvényeikről, továbbképzéseikről rendszeresen 
tájékoztatnak, azokon részt veszünk. 

A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet Ungarndeutsches Pädagogisches Institut a német 
nemzetiségi köznevelési feladatok ellátásában szakmai továbbképzésekkel, segédanyagokkal, 
tanácsokkal látja el intézményünket, melyeket örömmel és gyakran veszünk igénybe. 

A fenntartóváltással egyidejűleg erősödött kapcsolatunk a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézettel 
(PEPI). Intézményünk szélesebb körű érdeklődésre számot tartó programjait (színházi 
előadás, szülőknek szóló információs délután stb.) segítségükkel nyilvánossá és 
hozzáférhetővé tehetjük a tankerületben, illetve általuk kollégáink is további magas 
színvonalú továbbképzési lehetőségekhez juthatnak. Ezt az együttműködést a jövőben tovább 
szeretnénk erősíteni. 

1.4.3. Kapcsolat a fenntartóval 

Az intézmény fenntartója 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ezen 
belül az intézmény Budapest XX. Tankerületéhez tartozik. A Tankerülettel állandó telefonos 
és email kapcsolatban állunk. A leveleket, utasításokat rendben megkapjuk, kérdéseinkkel 
bizalommal fordulhatunk hozzájuk. Működésünket a köznevelési törvényen és annak 
végrehajtási rendeletein túl a nemzetiségi törvény és a nemzetiségi oktatás irányelvei is 
szabályozzák, emiatt több egyeztetésre van szükség az együttműködésben. A Tankerület az 
intézményben folyó munkát maximálisan támogatja. 

1.4.4. Kapcsolat a működtetővel 

2013. január 1-től szétvált az intézmény fenntartása és működtetése. A működtetési 
feladatokat ettől az időponttól kezdve a fővárosi MOZAIK GSZ látja el. Az intézményben 
folyó munkát gondnok és gazdasági ügyintéző segíti.  

Az eltelt rövid idő alatt nagyon jó együttműködés alakult ki a MOZAIK GSZ-szel. Az 
általunk jelzett felmerülő, működtetéssel összefüggő problémákat a Gazdasági Szervezet 
gyorsan, hatékonyan orvosolja, az intézményben folyó szakmai munkát maximálisan 
támogatja. 
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1.4.5. A szülői ház és az iskola kapcsolata 

Leendő tanulóink szülei általában előzetesen tájékozódnak, ismerkednek iskolánkkal, 
melyhez minden segítséget megadunk. A szülők számára is lehetővé tesszük az 
óralátogatásokat, videofelvételeket tekinthetnek meg az intézményről, az oktatás jellegéről, a 
kulturális munkáról, ezen túl személyes beszélgetésre is lehetőséget adunk. Rendszeres 
vendégei vagyunk az általános iskolai továbbtanulási fórumoknak. Intézményünk honlapján 
minden fontos információt közzéteszünk az érdeklődő általános iskolai diákok és szüleik 
számára. 

Egyre gyakoribb, hogy egy család több gyermeke iskolánkban folytatja tanulmányait. Ez 
számunkra közvetlenül jelzi a szülők bizalmát, munkánk elismerését. 

A tanulók sikeres felvételi vizsgája után is megmarad az igény a kapcsolattartásra. A szülői 
értekezletek, fogadóórák, rendezvények időpontját egész évre vonatkozóan már 
szeptemberben tudatjuk a szülőkkel. Amennyiben a szülők igénylik, a kollégák a hivatalos 
időpontokon kívül is fogadják őket, sőt, gyakran a pedagógusok kezdeményezik ezeket a 
külön találkozókat. Telefonon, levélben is állandó a kapcsolattartás az osztályfőnökök és a 
szülők között. 

A kapcsolattartás fontos eszköze az elektronikus napló, amely segítségével a szülői ház és az 
iskola együttműködése még hatékonyabbá válik. Ennek segítségével a tanuló tanulmányi 
munkájában és magaviseletében estlegesen bekövetkező ingadozásokra hamar fény derül, ami 
módot ad az okok gyors feltárására és az együttes és hatékony beavatkozásra. 

1.4.6. Kapcsolat az anyaországgal 

Intézményünk pedagógiai programjának fontos részét képezi az anyaországi kapcsolatok 
ápolása. Ennek egyik nagy nevelési értékkel bíró módja a diákcsere, melynek köszönhetően a 
tanulók nem csak nyelvi és szociális területen, de nemzetiségi identitástudatukat illetően is 
sokat fejlődnek. Jelenleg négy németországi testvériskolával van rendszeres 
cserekapcsolatunk. 

A nemzetiségi törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell az anyaország 
történelmének, irodalmának, földrajzának, kulturális értékeinek és hagyományaiknak 
elsajátítását. Az állam támogatja a nemzetiség anyaországából érkező oktatók magyarországi 
vendégtanári alkalmazását, amelynek keretében intézményünkben németországi vendégtanár 
dolgozik. 

További anyaországi kapcsolatot jelent a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) 
segítő támogatása, amely anyanyelv- és irodalmi, szaktárgyi, továbbképzési területen is 
jelentős. 

Intézményünk tagja a PASCH (Schulen: Partner der Zukunft) hálózatnak, amelynek célja a 
német nyelv és kultúra iránti kötődés erősítése. 
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2. Nevelési program 

2.1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 
eszközei, eljárásai 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 
egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 
kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 
akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 
alkalmazkodó cselekvésre. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú 
képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 
készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz 
átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a 
tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási 
képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti 
tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni 
képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 
elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 
mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 
előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 
továbbépítésére, integrálására. 

2.1.1. Pedagógiai alapelvek 

Legfontosabb feladatunk a jelen kor elvárásait és a jövő lehetőségeit ötvözve a felnövekvő 
nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása, az Alaptörvényben foglalt művelődéshez 
való jog valamint a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a 
korszerű tudás biztosítása. 

Ennek érdekében elősegítjük a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi 
fejlődését, végezzük készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati 
tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztését. 

Célunk, hogy ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére képes embereket, felelős 
állampolgárokat neveljünk, akik a magánérdeket a köz érdekeivel össze tudják egyeztetni. 
Kiemelt célunk továbbá a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás 
megakadályozása és a tehetséggondozás. 
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Legfőbb értékeink a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 
szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható 
fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés.  

Pedagógiai kultúránkat az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, 
a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a 
feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a 
követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. 

Nevelési és oktatási feladatainkat a nálunk tanulók szüleivel, törvényes képviselőivel 
együttműködve végezzük. 

Intézményünk küldetésfilozófiáját 1997-ben így fogalmazta meg: „Jó általános műveltséggel 
felvértezett, a német nyelvet jól beszélő, identitástudattal rendelkező, a társadalomba 
harmonikusan beilleszkedni tudó, konstruktív életvezetésű tanulók nevelése és 
képzése.”Intézményünk tanulói, tantestülete és a tágabb értelemben vett „iskolahasználók” az 
alábbiakat tekintik alapértékeknek, és ezek alapján fogalmazzák meg az iskola pedagógiai 
alapelveit: 

a) Emberközpontúság, ezen belül tanulóközpontúság - humanista értékrendszer közvetítése. 

b) Klasszikus értékközvetítés, mind a nevelés, mind a szaktudás területén, ugyanakkor 
korszerűség, nyitottság - gyakorlatorientált, a nevelési, tanítási-tanulási folyamat folyamatos 
fejlesztő ellenőrzésével, értékelésével segített korszerű tartalmak közvetítése, az ismeretek 
megszerzésének eszközjellegének hangsúlyozásával. 

c) Képességek szerinti fejlesztés - fejlettségi szinthez igazított tartalmaknak differenciált, 
individualizált módszerekkel, eszközökkel való elsajátítása. 

d) Konstruktív életvitel, harmonikus személyiségfejlesztés - szociálisan értékes (a közösség 
fejlődéséhez szükséges), ugyanakkor az egyén fejlesztése szempontjából is eredményes 
(individuális) tevékenységrendszer kiépítése. 

e) Hagyományőrzés és hagyományteremtés - a múlt, a származás tudatos vállalása, keresése, 
ápolása. 

2.1.2. A nevelő – oktató munka céljai 

Intézményünk pedagógiai tevékenységi rendszerében a nevelési folyamat nem módszer, 
eszköz, hanem maga a cél, amely a tanulók személyiségének harmonikus funkcionálását 
igyekszik tudatosan befolyásolni. Így fő célunk a tanulók személyisége, pszichikus 
összetevőinek arányos, tudatos fejlesztése. Mint 

a) személyes kompetencia – egészséges és kulturált életmódra nevelés 

b) az értelem kiművelése – tanulási motívumok fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése 

c) szociális kompetencia – az alkotóképesség fejlesztése, tehetséggondozás 
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2.1.3. 1.3 A nevelő – oktató munka feladatai 

A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői 
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a 
bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. 

A nemzetiség iskolai nevelése és oktatása az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
rendeletekben foglalt különleges előírásokra épül. 

Nevelő – oktató munkánk céljainak meghatározásakor számba vettük az azok 

megvalósításához szükséges fő feladatainkat. Ezek konkretizálása, lebontása az alábbiak 

alapján történik: 

- intézményünk tanulóinak életkora (14-20 éves korosztály) 

- az intézményben folyó nevelés, képzés „spektruma” - a tehetséggondozástól a 
hátránykompenzálásig 

- nevelő – oktató munkánk színterei: a tanórai munkától a tanórán kívüli szintekig 

- a tantárgyi programokban megfogalmazott nevelési feladatok, lehetőségek. 

Alapfeladataink a nevelés terén a humanista értékrendszer közvetítése a hagyományok és a 
korszerűség egészséges egyensúlyát megtartva, a harmonikus személyiségfejlesztés, az 
erkölcsi nevelés, a hazaszeretetre, a családi életre, a rendre és a munkára való nevelés, 
valamint az általános pedagógiai feladatok mellett a nemzetiségi identitástudat felébresztése, 
ébrentartása. 

Az oktatás terén legfontosabb alapfeladatunknak az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges kulcskompetenciák elsajátíttatását tartjuk.  

Ezen kulcskompetenciák a következők: 

 - Anyanyelvi kommunikáció 

 - Idegen nyelvi kommunikáció 

 - Matematikai kompetencia 

 - Természettudományos és technológiai kompetencia 

 - Digitális kompetencia 

 - A hatékony, önálló tanulás 

 - Szociális és állampolgári kompetencia 

 - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (kulturális kompetencia) 



14 
 

Kiemelt fejlesztési feladataink a személyiségfejlesztés területén 

A kiemelt fejlesztési feladatok megvalósulásának színtere a nevelésen, oktatáson túl a 
kollégium, melynek programjai, rendezvényei nyitva állnak valamennyi tanuló számára. 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 
érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 
belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a 
törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 
értékkonfliktusok kezelésére. 

Énkép, önismeret 

A Nemzeti Alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a 
tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé 
válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és 
megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Ezért valamennyi 
nevelési-oktatási terület tan- és munkaterve foglalkozik az énkép, önismeret fejlesztésével. 

Ezen túl: minden tanuló részt vehet szakember (pszichológus) vezetésével az intézmény által 
szervezett önismereti tréningen. 

Ennek eredményeként a tanuló képes különbséget tenni az ideális és a reális énkép között és 
tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. 
Tudatosítja, hogy az önismeret természetes szükségleteink közé tartozik, és próbál ismeretet 
szerezni arról, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megismerjük, 
megmagyarázzuk önmagunkat. A tanuló tisztában van azzal, hogyan aknázhatja ki saját 
erőforrásait a mindennapi életben, és hogyan létesíthet, tarthat fenn kiegyensúlyozott társas 
kapcsolatokat. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő 
ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való 
kapcsolatát is. Érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha környezetében, szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek 
vagy csoportok segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten 
kötelességének érzi a segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben 
képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és 
vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes 
helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, 
formáival. 
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Hon- és népismeret 

A hon- és népismeret tantárgy tantervében megfogalmazott követelményeken túl kiemelt 
figyelmet fordítunk a magyarság - többségi nemzet - nemzeti kultúrájának, értékeinek 
megismerésére is. 

Ennek része a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló képes elhelyezni a magyarság kultúráját európai kontextusban. Megnevez és 
felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat, 
tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a magyar, illetve magyar 
származású Nobel-díjasokat, munkásságuk legkiemelkedőbb eredményeit. Tisztában van 
nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a 
hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és 
vallási gyökereken alapuló éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról, 
ismer ilyen témájú folklór- és műalkotásokat. Képes felidézni népi kultúránk néhány jelentős 
elemét, jellemzőjét. Értékeli a helytörténeti ismeretek fontosságát, ismeri lakóhelye és 
iskolája helytörténetének, kulturális és természeti örökségének főbb értékeit. Ismeri a nemzeti 
kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait. Tájegységekhez 
kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén 
keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét.  

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Intézményünk, mint nemzetiségi iskola, közvetlenül is részt vállal a nemzetközi kapcsolatok 
ápolásában. Fokozottan ügyelünk az európai identitás erősítésére, és más kultúrák 
elfogadására. Fontos cél, hogy a tanuló ismerje az egyetemes emberi örökség és az európai 
kultúra kiemelkedő eredményeit, az ennek megőrzésén munkálkodó szervezeteket, a 
nemzetközi összefogás jelentőségét. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A szaktárgyi lehetőségeken túl az ötven órás közösségi szolgálat segítségével valamint az 
intézményi diákönkormányzat erősítésével megteremtjük az aktív, tudatos állampolgári léthez 
szükséges ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság gyakorlásához 
szükséges teret, lehetőségeket.  

Ennek eredményeképpen a tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a 
normakövetésben. Ismeri alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a 
normaszegések társadalmi jelentőségét, képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a 
hatalmi visszaélések veszélyével kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok 
fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel 
kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri 
és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes 
a helyi közösségekkel való együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és 
lehetőségeit. Érzékennyé válik a helyi közösségek problémái iránt, és ismeri beavatkozási 



16 
 

lehetőségeit ezek megoldáskeresési folyamataiba. Tisztában van a civil társadalmi aktivitás 
értékével, jelentőségével. 

Családi életre nevelés 

A tanuló tisztában van azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas környezete 
hogyan befolyásolja. Tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi 
életre. Jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, 
eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében 
alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes 
önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 
rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a 
családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel 
kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat 
szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes 
információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a 
gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban 
betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a 
szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és 
gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

Gazdasági nevelés 

Az intézmény fogyasztóvédelmi nevelési programja beépül minden nevelési-oktatási terület 
tantervébe, azzal a céllal, hogy a gazdaság alapvető összefüggéseit értő, és a javaikkal okosan 
gazdálkodni képes fiatalokat neveljünk. A gazdasági nevelést és a pénzügyi, gazdasági 
ismeretek elsajátítását az osztályfőnöki és életvitel tantárgy keretében valamint intézményi és 
intézményen kívüli projektekben is végezzük. 

Ennek eredményeképpen a tanuló rendelkezik ismeretekkel az euroövezetről, a 
valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. 
Törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit 
minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Felismeri, hogy az egyén 
életútját a külső tényezők, hatások is nagymértékben befolyásolják, alakítják, melyek végig 
jelen vannak az emberi élet során. Érti a gazdasági folyamatok összefüggéseit különböző 
globális problémákkal is. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni 
pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik 
ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja. 

Környezettudatosságra nevelés 

A tantestület által kidolgozott környezeti nevelési program középpontjában a 
környezettudatosságra nevelés áll. Ez megjelenik a tanórai és a tanórán kívüli nevelés 
területén is. 

Ennek eredményeképpen a tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés 
különbözőségeit, képes az ezzel kapcsolatos különböző szakpolitikák, törekvések és 
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folyamatok egyes hatásainak megértésére. Konkrét példákon keresztül érti, hogyan függ össze 
a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti és a szociális 
fenntarthatóság) globális problémákkal. Érti, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 
környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos 
felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális 
cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred 
abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Érti a 
hagyományok szerepét a harmonikus és fenntartható életvitel megalapozásában. Képes a 
fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Ismeri egyes hazai és 
nemzetközi szervezetek, intézmények fenntarthatósággal kapcsolatos munkáját. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 
stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

A tanulás tanítása 

A hatékony tanulás módszereinek és technikájának elsajátíttatása, az önművelés igényének és 
szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információs források használata a 
következőket tartalmazza: az alapkészségek fejlesztése; az előzetes tudás és tapasztalat 
mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás 
módszerei; kooperatív munka; az emlékezet erősítése; célszerű rögzítési módszerek 
kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának 
kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek 
elsajátítása. 

A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos 
tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák. A tanulási 
technikák elsajátítására – főként 9. osztályban – tréningeket szervezünk, illetve a 
könyvtárhasználat és informatika tantervekben kitérünk az ismeretbővítés technikájának 
legújabb módszereire. 

Ennek eredményeképpen a tanuló megtanul jegyzetelni, rendszeresen használja az önálló, 
áttekinthető, lényegkiemelő jegyzetelési technikát hallott vagy olvasott szöveg alapján. 
Tisztában van azzal, hogy a jegyzetelés alkotás, hogy a gondolkodás által a meglévő 
ismeretekből egy új gondolatot hozhat létre. Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és 
gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri 
az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz ezt segítő technikákat. Képes a különböző 
információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és 
tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi 
kifejezés különböző formáit. A tanuló tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket 
megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett 
ismereteit ezek értelmezésében. 
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Testi és lelki egészség 

Célunk a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak, szokásoknak a kialakulását fejleszteni, 
amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását 
irányítják. Programjainkkal lehetőséget nyújtunk a káros függőségekhez vezető szokások 
kialakulásának megelőzéséhez. Rendszeresen meghívjuk külső szervezetek szakmailag hiteles 
előadóit. 

Ennek eredményeképpen a tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki 
egészségünkre, ezért igényévé válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes 
higiéné. Képes egészséges étrend összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, 
valamint az elhízás kockázatait. Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági 
szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. 
Képes stresszoldó módszereket alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét 
számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat 
hatással van testi és lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek 
kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik 
ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. 
Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és 
helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, 
ismeri a hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó 
betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes 
tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások 
szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra. 

Felkészülés a felnőtt-lét szerepeire 

Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania 
a munka világáról. Kiemelten kezeljük a pályaorientációt, az élethosszig tartó tanulás 
szükségességét. 

Ennek eredményeképpen tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra 
kerülhet sor, ezért is van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Reális 
ismeretekkel rendelkezik saját képességeiről, adottságairól tervezett szakmájával, hivatásával 
összefüggésben, továbbá munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Tisztában 
van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel 
rendelkezik. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, 
képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét 
állással kapcsolatban nyújtani tud. 

2.1.4. 1.4 A nevelő – oktató munka eszközei, eljárásai 

Mindezen fő feladataink megvalósításának mikéntjét az a szemlélet szolgálja, hogy a tanuló 
mindig a személyére szabott segítséget kapja személyisége teljes kibontakozásához. A anulók 
testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése érdekében valamennyi 
területen olyan iskolai környezet megszervezésére és működtetésére van szükség, amelyben 
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ezen irányú szükségleteik megnyilvánulnak és azok kielégítésére lehetőség nyílik, 
természetesen tudatosan tervezett és szervezett, a tanár és a diák együttműködését feltételező 
körülmények között. 

Céljaink megvalósításából következő munkafeladataink mellé egyértelmű elvárásokat kell 
megfogalmaznunk, amelyek részben a „központi programokból”, nagyrészt azonban saját 
minőségfogalmunk alapján megfogalmazott kívánalmainkból állnak. 

Tantárgyi programjaink elkészítésekor figyelembe kell venni minden olyan tevékenységi 
lehetőséget, alkalmat, amely a tanórán vagy a tanórán kívül nevelési lehetőséget biztosít. 
(Elvünk: az ismeretek megszerzésének eszközjellege és az aktivizálás!) 

Az eljárás és eszközválasztás szabadságának maximális tiszteletben tartásával, azok 
alkalmazásánál javasoljuk az alábbiak figyelembe vételét: 

- A nagyobb hatásfok elérése érdekében szükségesnek tartjuk az intézményben folyó minden 
nevelési célú projekt , tevékenység köztudottá tételét, lehetőség szerinti összehangolását, 
eredményességének publikálását. Ennek teret adunk az intézmény honlapján valamint a 
tematikus faliújságokon is. 

Az egyes nevelési oktatási részterületek használják ki a projektoktatás lehetőségeit. A 
témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és 
pedagógusok közös tevékenységére épüljön. 

- Ügyelni kell a különböző színterű tevékenységek összehangolására, egymásra épülésére. 

- Fordítsunk gondot a teljes körűség biztosítására minden tevékenységben (gondoljunk a 
periférián lévőkre is!). 

- Munkánk során domináljanak az aktivizáló, bevonó modellek, módszerek. 

- A tanulók kapjanak döntési lehetőséget az őket érintő kérdésekben (érettségi tárgy, 
fakultációválasztás, stb.). Mindezekhez biztosítjuk a megfelelő információkat. 

- Nyissunk tág keretet a kortárs-kommunikációnak és a csoportos tevékenységnek (diákkörök: 
a pedagógus mint szervező, segítő, tanácsadó szakember működik közre). 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Pedagógiai alapelveink megfogalmazásánál kiemeltük a harmonikus személyiségfejlesztés 
szempontjából is eredményes tevékenységrendszer kiépítését. Összességében intézményünk a 
tanulók személyiségének fejlesztését, adottságaik, képességeik, tehetségük kibontakozását, 
tudásuk optimális szintre emelését állítja középpontba. A hangsúly a 
folyamatorientáltságon van. A cél az, hogy a nevelés folyamatként működjön, melynek 
során egyértelmű elvárások és feladatok állításával személyiségük teljes kibontakozását 
segítjük. 

A célkitűzésekben, alapelvekben megfogalmazottak alapján a következő személyiségjegyek 
fejlesztését emeljük ki: 
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 - önismeret 

 - mások megbecsülése 

 - alkalmazkodóképesség 

 - felelősségérzet 

 - kudarctűrés 

 - konstruktivitás 

 - kreativitás, fantázia 

 - empátia 

 - beszédkészség 

 - nyitottság 

Az iskolában folyó személyiségformálás, nevelés színtereit, szervezeti kereteit a tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények, versenyek, szabadidős programok és a 
diákönkormányzat programjai adják. 

Fontosnak tartjuk a következő viselkedésformák kialakítását és gyakorlását: 

 - odafigyelés másokra, egymás meghallgatása 

 - agresszív viselkedésformák tudatos kerülése 

 - együttműködés csoportban 

 - konstruktív konfliktuskezelés 

 - önérvényesítés – mások igényeinek figyelembe vételével és tiszteletben tartásával. 

A felsőoktatási intézményekbe orientálódó diákjaink társadalmi szerepe kibővül azzal, hogy 
nagyobb felelősséggel, gondolkodó, alkotó polgárként kell részt venniük a társadalom 
életében. Annak tudatára kell tehát nevelni őket, hogy tudásukkal ne csak saját javukat, 
hanem környezetük előrehaladását is szolgálják. Meg kell tanítanunk őket a folyamatos 
önművelés, önnevelés, önkontroll szükségességére, s arra, hogy az értelmiségi lét emberi, 
társadalmi és életminőséget jelent. 

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Kisebbségi, nemzetiségi intézményként pedagógiai programunkban különösen kiemelten 
kezelendők a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. 

Közösségfejlesztésen azt a folyamatot értjük, amely az egyén és a társadalom közötti 
kapcsolatot kialakítja, megteremti. 
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Valamennyi műveltségi terület tanításánál az általános közösségfejlesztési feladaton túl 
nyomatékosan jelenjenek meg a kisebbségi létből eredő speciális feladatok. 

A közösségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az osztályközösség. Ennek fejlesztése, a 
tanulók bevonása a közös feladatokba kiemelt osztályfőnöki és szaktanári feladat. Itt is 
törekszünk a változatos színterek és tevékenységi formák bevonására. Az osztályok művészeti 
csoportként is működnek, iskolai és iskolán kívüli fellépéseikkel, az arra való készüléssel 
fontos közösségformáló munka is folyik. A minden évben a nemzetiségi tanulmányi projekt 
keretében külső helyszínen (nemzetiségi települések, tájházak, múzeumok) végzett 
kutatómunka is összekovácsolja a közösséget, valamint ezáltal a tanulók bepillantást nyernek 
más nemzetiségi közösségek életébe, működésébe. Ezek a projektek egy, két vagy három 
naposak is lehetnek. 

Az iskolai közösség fejlesztésére is szolgálnak hagyományos, a tanév kiemelt feladatai közé 
tartozó nagy rendezvényeink, mint például az iskolai nemzetiségi projekt (a „svábbál”), a 
színházi nap, diáknap, a sportok éjszakája és a nemzetiségi karácsony. Ezen kívül a nyári 
időszakban hagyományőrző, tanulmányi és sporttáborokat szervezünk pl. nemzetiségi 
gólyatábor, nemzetiségi kórustábor, nemzetiségi színjátszó tábor, kerékpáros tábor, vízi tábor, 
ökológiai terepgyakorlat. 

Ezek megvalósításáért együtt dolgozik tanár, diák, szülő és az intézményben dolgozó 
technikai munkatársak. 

A közösségi szolgálat, a szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát 
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy 
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása a közösségfejlesztés kiemelt területe. 

2.4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 
osztályfőnök feladatai 

A nevelőtestület valamennyi tagja a pedagógiai programban meghatározott nevelési elvek 
alapján, öntevékenyen vállaljon részt az iskolai közösség munkájából, gondjaiból és 
felelősségéből. Alkotó módon működjék együtt a nevelő-oktató munka fejlesztésében, az 
eljárások korszerűsítésében, a követelmények és az értékelés egységének kialakításában. 

Fordítson különös gondot a tanulók nemzetiségi identitástudatának fejlesztésére, erősítésére. 
Szaktárgyától függetlenül minden tanárnak kötelessége a nemzetiségi azonosságtudatra, 
valamint a helyes német és magyar beszédre és írásra nevelés. 

A tanár felelősséggel és önállóan végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és 
keretét a vonatkozó jogszabályok, az intézmény pedagógiai programja, a pedagógiai és 
szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, a nevelőtestület határozatai, továbbá az igazgató 
és a felügyeleti szervek igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját a 
pedagógiai programban elfogadott elvek alapján, módszereinek szabad választásával végzi. A 
nevelés hatékonysága érdekében szorosan együttműködik az osztályfőnökkel. 
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Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Figyeljen fel az iskolai élet 
problémáira, a közösség tagjainak emberi és pedagógiai nehézségeire, segítse a helyes 
kezdeményezések kibontakozását, a hibák megszüntetését. 

Bírálataival és javaslataival mozdítsa elő az iskola nevelési céljainak megvalósulását. 
Fejlessze szaktárgyi és általános műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önképzés és a 
szervezett továbbképzés alkalmait.  

Tanártársaival, a szülőkkel és tanulókkal való kapcsolatában érvényesüljenek a kulturált 
érintkezés szabályai. 

Segítse a diákönkormányzat fejlődését. 

A nevelő-oktató munka eredményessége céljából tartson rendszeres kapcsolatot tanítványai 
szüleivel, kollégiumi nevelőtanáraival, az elektronikus napló és az ellenőrző könyv útján – 
szükség szerint – tájékoztassa őket. Indokolt esetben vegyen részt vesz a szülői értekezleten. 
A munkaterv szerinti időben tartson fogadóórát. 

Az írásbeli dolgozatokat, feladatlapokat legkésőbb három héten belül javítsa ki. 

Iskolai munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetve a 
kijelölt foglalkozási helyen, ünnepélyen, stb. Az iskolában megszervezett ügyeleti szolgálatot, 
helyettesítést, az igazgató által kijelölt, tanórán kívüli teendőit, a munkakörével kapcsolatos 
ügyviteli munkát az előírások, illetve az igazgató utasításai szerint látja el. 

Ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt a megszabott időben nem tudja megkezdeni, 
legkésőbb a munka megkezdése előtt 15 perccel jelenti az igazgatónak vagy helyettesének. 
Minden egyéb esetben legalább egy nappal előbb engedélyt kér az igazgatótól vagy 
helyettesétől valamely tanítási óra vagy egyéb előírt foglalkozás elhagyására, elcserélésére, 
illetve javasolja szakszerű helyettesítésének megoldását. 

Nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 
szociokulturális helyzetét. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 
működjön együtt gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását segítse elő, segítse a 
tehetségek felismerését, kiteljesedését, tartsa nyilván a tehetséges tanulókat, mozdítsa elő a 
gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak 
elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, nevelje a gyermekeket, tanulókat egymás 
szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre, rendszeresen 
tájékoztassa a szülőt (törvényes képviselőt) a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról, 
az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait 
érintő lehetőségekről, tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- 
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és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 
elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával a gyermek testi-
lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében, tartsa maradéktalanul tiszteletben a 
gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait, 
javaslataikra, kérdéseikre adjon érdemi választ, az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és 
változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz 
igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, a 
kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 
szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 
vegyen részt a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 
irányítsa folyamatosan tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő 
felkészítését, teljesítse maradéktalanul a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt 
valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatát, vegyen részt pontosan és aktívan a 
nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv 
szerinti rendezvényeken, szerezze meg határidőre a kötelező minősítéseket, őrizze meg a 
hivatali titkot, tanúsítson hivatásához méltó magatartást, működjön együtt a gyermek, tanuló 
érdekében munkatársaival és más intézményekkel. 

Az osztályfőnök feladata, hogy az előbb felsorolt pedagógiai feladatok végrehajtása mellett 
céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, alaposan megismerje tanítványainak 
személyiségét. 

Segítse elő a tanulók nemzetiségi identitástudatának kialakítását és fejlesztését. 

Készítse fel osztályát a nemzetiségi rendezvényekre, és maga is vegyen részt azokon. 

Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében működjön együtt az osztály 
DÖK-képviselőivel, használja fel tudatosan a segítségüket. Lássa el az osztály diákvezetőit 
tanácsokkal, igényelje és hasznosítsa észrevételeiket, javaslataikat osztályfőnöki 
tevékenységében. 

Látogassa osztálya tanítási óráit. Fordítson gondot a dolgozatírás, a házi feladatok és egyéb 
tanulmányi elfoglaltságok egyenletes elosztására. Tapasztalatait, észrevételeit – az egységes 
követelmények és eljárások érdekében –beszélje meg az érintett tanárokkal, ifjúsági 
vezetőkkel, a tanulói szüleivel, gondozójával, nevelőjével, törvényes képviselőjével (a 
továbbiakban: szülő). Szükség esetén – az igazgató hozzájárulásával – az osztályában tanító 
tanárokat tanácskozásra hívja össze. 

Tartson a nevelési – oktatási célok megvalósulása érdekében a helyi igények és az eddig 
bevált gyakorlat szerinti időben fogadóórát az iskolában. Tájékoztassa a szülőket az 
elektronikus napló és az ellenőrző könyv útján, szükség esetén a titkárságról küldött hivatalos 
levélben a tanuló magatartásáról, általános tanulmányi munkájáról. Győződjön meg róla, 
hogy a szülők látták-e a bejegyzéseket. 

Az osztályfőnök ezen felül mind a félévi, mind a tanév végi osztályozó értekezlet előtt 
gondosan elemzi a tanulók elbírálásához szükséges, folyamatosan gyűjtött adatokat. 
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Segíti az osztály szülői közösségének munkáját. Az osztály szülői értekezletén beszámol az 
osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, ismerteti a soron következő feladatokat, bővíti 
egyes nevelési kérdések megvitatásával a szülők és a saját ismereteit, tanácsokat ad, törekszik 
a család és az iskola nevelő munkájának összehangolására. Lehetővé teszi, hogy az 
osztályközösséget érintő kérdésekben a tanulók képviselői kifejthessék véleményüket a szülői 
értekezleten. 

Elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki ügyviteli teendőket. 

Figyelemmel kíséri osztálya tanulóinak órán kívüli elfoglaltságát (tanulmányi és kulturális 
versenyek, diákkör, énekkar, sport, rendkívüli tárgyak, stb.), és őrködik azon, hogy mindez a 
tanulók teherbírását ne haladja meg. 

Tevékenységével segíti a hatékony ifjúságvédelmi munka megvalósítását. 

2.5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

2.5.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Ez a probléma mind az iskolában, mind a kollégiumban megjelenik. Mindig vannak ilyen 
diákok, ezért kiemelten kell kezelni, mivel ez a probléma 

- az oktató – nevelő munkát hátráltatja, annak eredményességét csökkenti 

- a gyenge jellemű egyéniséget magával sodorhatja 

Az intézményünkben előforduló leggyakoribb magatartási problémák okai lehetnek: 

- túlzott szorongás, alacsony önértékelés 

- önkontroll hiánya 

- gyenge előképzettség 

- részképesség hiánya 

- túlkényeztetett tanuló 

A beilleszkedési és magatartási problémák okai lehetnek: 

- a szeretet és elismerés hiánya a családban 

- családi problémák 
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- feltűnő anyagi hátrány 

- gyenge általános iskolai előképzettség 

- új közösségbe érkezés 

- drog, alkohol, szenvedélybetegség 

- divatjelenségek 

- pubertáskori fejlődési sajátosságok 

- szabálykerülő mintákat követő társaságba kerülés 

Lehetőségek a probléma kezelésére 

 - Fontos, hogy az osztályfőnök és a nevelőtanár jó személyes kapcsolatot alakítson ki a 
diákkal. 

 - Az osztályfőnök és a nevelőtanár rendszeres kapcsolattartása a szülőkkel. 

 - Együttműködés a nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológussal. 

 - Együttműködés az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. 

 - Az osztályfőnök és a nevelőtanár megpróbálja a diákot bevonni a közösségi munkába 

(testre szabott feladatokkal). 

 - Drog-prevenció. 

 - Önismereti, kortárs segítő csoportok megszervezése. 

 - Aktív sportélet és gazdag szabadidőprogramok megszervezése az iskolában, a 
kollégiumban. 

A problémakezelés lehetőségei a beteg fiatalok esetében 

Kiemelt gondoskodást és állandó odafigyelést igényelnek, részben esetleges tanulási 
nehézségeik illetve esetleges beilleszkedési nehézségeik miatt. Ennek orvoslása érdekében 
szükség van a szülővel és (esetlegesen) a gyermeket kezelő szakorvossal történő 
együttműködésre. 

A problémakezelés lehetőségei a fogyatékos fiatalok esetében 

Intézményünkben elsősorban érzékszervi fogyatékossággal, beszédproblémákkal találkozunk. 

A szaktanárok folyamatos odafigyelésével, segítő magatartásával a probléma kezelhető. 

A problémakezelés lehetőségei a nehezen nevelhető fiatalok esetében 
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Általában átmeneti jellegű segítséget igényelnek, mert a szülőkkel való együttműködés és a 
mentálhigiénés támogatás eredményre vezet. 

A problémakezelés lehetőségei a szociálisan inadaptált fiatalok esetében 

Bár intézményünkre nem jellemző az ebbe a kategóriába tartozó fiatalok megjelenése, 
vázlatosan mégis szükségesnek tartjuk néhány elv meghatározását. 

Segítésük nagy pedagógiai tapintatot igényel. Feszültségük oldása, önértékelésük javítása, 
tevékenykedtetésük pozitív tulajdonságaikra építve jó eredményre vezethet. 

2.5.2. A sajátos nevelési igényű, illetve tanulási kudarcnak kitett tanulók 
felzárkóztatását segítő program 

A közoktatásról szóló törvény ismerteti a más fogyatékos gyermek fogalmát. E szerint más 
fogyatékos az a gyermek, aki - pervazív zavarral küzd, - pszichés fejlődés egyéb zavara miatt 
részképesség- és iskolai teljesítményzavarral küzd, ennek következtében fejlődésében és a 
tanulási folyamatban tartósan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyslexia, elektív 
mutizmus, hyperkinetikus szindróma, figyelemzavar, stb.) 

Ide sorolhatók tehát a súlyos tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok, amelyek hátterében 
részképesség-zavarok és iskolai teljesítmények fejlődési zavara, vagy az imént felsoroltak 
halmozott előfordulása áll fenn. 

A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott. 

A sajátos nevelési igényű tanulók gondozási, oktatási igénye egy tulajdonság-együttes, mely 
az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket veszi figyelembe a 
pedagógiai program alábbi fejezete. 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása habilitációs, illetve rehabilitációs tevékenységek 
keretében történik, melyek közös céljai: 

- a tanulási kudarcnak kitett tanulók teljes létszámú osztályokban történő fejlesztése, nevelése, 

- a hiányzó, vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, 

- a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

- szükségletüknek megfelelő ellátás biztosítása, 

- szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 
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- egyénez igazodó, rugalmas szellemű tanórai keret alkalmazása, 

- eredményes tanulási módszerek elsajátíttatása, stratégiák megismertetése, egyénre szabott 
tanulási módszerek kialakítása, 

- reális önismeret és énkép kialakítása, 

- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 
tulajdonságok kialakítása. 

Az imént felsorolt célokat, azok megvalósítását meghatározó objektív tényezők: 

- a sérülés, fogyatékosság, zavar típusa, súlyossága 

- kialakulásának ideje 

- a tanuló életkora, állapota, képességei, készségei, kognitív funkciói, ismeretei 

- társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, életvitel. 

A célok eléréséhez elvégzendő feladatok 

- fel kell mérni a tanulási kudarcnak kitett, sajátos nevelési igényű tanulók létszámát, s azokat 
a területeket, amelyeken felzárkóztatásuk szükséges. 

- időben fel kell ismerni a tanulási kudarc okait 

- pedagógiai eszközökkel törekednünk kell a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására 

- vissza kell állítanunk tanulóink önbecsülését, bizonyítani, hogy ők is tudnak eredményesek 
lenni. 

- az elért legkisebb eredményt is számon kell tartani, így maga a tanuló is nyomon tudja 
követni önmaga fejlődését. 

- pozitív szociális magatartásmintákat szükséges közvetítenünk minden helyzetben. 

A megvalósítás keretei, eljárásai 

I. Iskolán belüli keretek 

1. Inkluzív (befogadó) osztályok létrehozása 

Differenciált tanulásirányítás minden pedagógus részéről 

Rugalmas időbeosztás a felzárkóztatás igényéhez igazodva. 

Kompenzáló eszközök használata igény szerint (írógép, számítógép, gyengén látók speciális 
tankönyvei, fényeszközök, stb.) 

2. Rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások 
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A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján: 

a törvény által biztosított heti óraszámban, egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni, vagy 

kiscsoportos szervezeti formában végezzük. A sajátos nevelési igény típusa szerint logopédus, 
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember bevonását javasoljuk a 
fejlesztő tevékenységbe. 

A fejlesztés területei: 

- mozgásfejlesztés (nagy- és finommozgások) 

- percepció fejlesztés (vizuális, auditív, kinesztetikus) 

- verbális fejlesztés 

- pszichikus funkciók fejlesztése (emlékezet, figyelem, gondolkodás) 

- tanulási technikák megmutatása, próbálgatása, gyakorlása 

Állandóság, bizalom, megértés, segítőkészség, együttműködés, megerősítés biztosítása 
minden pedagógus részéről. Személyre szabott pedagógiai módszerekre, differenciált 
foglalkozásokra is szükség van ahhoz, hogy a többi tanulóval együtt, integráltan történhessen 
ezeknek a diákoknak az oktatása, nevelése. 

3. Felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások 

- Kiscsoportos, csoportos szervezeti formában a gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
irányításával. 

- hosszabb hiányzás miatti lemaradás pótlása a szaktanár segítségével 

- alapkészségek fejlesztése, megerősítése (kompetenciafejlesztés) 

- önálló tanulás fejlesztése. 

4. Szabadidős tevékenységek 

- szünetek, délutáni szabadidő hasznos eltöltése (klubok, beszélgető körök) 

- személyiség- és készségfejlesztő beszélgetések, játékok, tevékenységek szervezése a 
gyermek és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével. 

II. Iskolán kívüli keretek 

Amennyiben szükséges, a sajátos nevelési igényű tanuló speciális szakemberekhez történő 
irányítása (Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási Tanácsadó, Ideggondozó, Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság) Egészségügyi rehabilitáció: gyermek neurológia, fül-orr-gégészet, 
szemészet, érzékszervi gyógyítás, gyógytestnevelés, gyógyúszás. 
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Folyamatos kapcsolattartás a gyermekorvossal, a gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal, 
szülővel. 

III. Egyéb keretek 

- kollégák hozzáállása, pedagógus továbbképzés szükség szerint 

- szakemberek felkérése konzultáció céljából 

- kapcsolat a pedagógiai szakszolgálattal 

- tanulótársak, családok, a többi szülő pozitív és támogató hozzáállása 

- tankönyvek, segédanyagok körültekintő megválasztása 

- szükséges eszközökkel, felszerelésekkel felszerelt tanterem. 

IV. A fejlesztés hatékonysága, értékelése 

- Kontrollvizsgálatok a szakértői és rehabilitációs bizottságnál 

- dokumentumelemzés, a tanuló produktumainak célirányos áttekintése (felmérések, napló, 
füzetek) 

- folyamatos megfigyelés 

- beszélgetés a gyerekekkel, szülőkkel, a fejlesztésben résztvevő szakemberekkel 

- további feladatok megjelölése a kívánt célok elérése érdekében. 

A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program akkor lehet sikeres, ha a 
szülők elfogadják azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek gyermekeik tanulását 
sikeresebbé tehetik, illetve a tanulók rendszeresen részt vesznek a felzárkóztató és fejlesztő 
foglalkozásokon. 

A pedagógusoknak magatartásukkal sugallniuk kell, hogy a képességek különbözősége 
természetes jelenség, amelyet tolerálni kell. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy a hátrányt 
nem jelentő képességterületeken megtalálhassák a kiemelkedés lehetőségét. 

2.5.3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

Pedagógiai munkánk egyik legszebb, ugyanakkor legfelelősségteljesebb tevékenysége a 
tehetséggondozás, a tanulók általános személyiségfejlesztésén túl a speciális képességek 
felkutatása, gondozása. 

 - Tehetségkutatás 

Intézményünkben a tehetségkutatásnak, illetve a tehetség megnyilvánulásának számos 
színtere és kutatási módszere van. 

Színterei: tanórai, tanórán kívüli, iskolán kívüli tevékenységek 
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Főbb módszerei: a tanulók szervezett és spontán megfigyelése, a tanulói „produktumok” 
elemzése, célirányos tehetségkutató módszerek alkalmazása, külső információk gyűjtése 
(ajánlások, vélemények, stb.). 

 - Tehetséggondozás 

A tehetséggondozáshoz sajátos személyi és tárgyi feltételek biztosítása szükséges. A személyi 
feltételek egy része intézményünkben adott. Jól képzett, elkötelezett pedagógusok 
foglalkoznak tanulóinkkal. Ugyanakkor gondot fordítunk arra, hogy az intézményünkben 
„nem gondozható” tehetségek kibontakozási lehetőségét is maximálisan biztosítsuk (zene, 
sport, ének, tánc stb.). Az ő esetükben főként iskolai megterhelésük csökkentésével tudunk 
közvetetten segíteni (az alapfeladatok színvonalas teljesítésének igénye mellett). 

A tárgyi feltételeket az intézmény felszereltsége, a magas színvonalú könyvtár, a 
számítógépes rendszer, a tornacsarnok-színházterem, valamint a kondicionáló terem 
biztosítják. 

A tehetséggondozás szervezeti keretei, módszerei 

A tanórai tehetséggondozás főként a tanulóra szabott tananyag mennyiségének, minőségének 
megválasztásával, a differenciálással illetve óratervbe épített tehetséggondozó programok 
segítségével történik. Az iskolai tanórán kívüli tehetséggondozó programoknak igen széles 
skáláját kínáljuk. Úgymint szakkörök, sportkörök, művészeti körök (színjátszás, tánc, ének, 
kézműves foglalkozások, stb.). Külön figyelmet fordítunk az egyéni foglalkozásokra. Ezek 
főként a versenyekre felkészítő programjainkban nyilvánulnak meg. Célunk, hogy tanulóink 
találják meg a hajlamaiknak, érdeklődésüknek megfelelő speciális lehetőségeket 
intézményünkben (és intézményünk kínálata is igazodjon igényeikhez). 

Intézményünk speciális lehetőségeket is kínál tehetséges növendékeinek. Tehetséggondozó 
tábor(ok) szervezésével, valamint iskolán kívüli programok beiktatásával nyitunk a tehetség 
kibontakozásához újabb lehetőséget. 

Együttműködés külső szervezetekkel 

Tanulóink egy része speciális tehetségének gondozása nem intézményünk falai között 
történik. Külön figyelmet fordítunk élsportoló illetve zenész, táncos tanulóink fejlődésére, 
szereplésére. Tevékenységüket írásban nyilvántartjuk, programjaikat gyakran egyeztetjük. 

A külső szervezetek tehetségkutató, tehetséggondozó tevékenységét nyomon követjük, 
tanulóink körében népszerűsítjük azokat, versenyeikre benevezzük növendékeinket. 

Tanulóink életútját nyomon követjük, a tehetséges, egyúttal szorgalmas, kitartó diákjainkat 
nyilvánosan jutalmazzuk, dicsőség-vitrinünkben és honlapunkon példaképül állítjuk. 

2.6. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 
gyakorlásának rendje 
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A tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái és fórumai: osztályfőnöki óra, DÖK 
gyűlés, iskolai diákközgyűlés, kollégiumi csoportgyűlés, diákközgyűlés, iskolaújság, 
iskolarádió. 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának formái: szóbeli – tanóra, osztályfőnöki óra, iskolarádió, 
kollégiumrádió, kollégiumi csoportgyűlés. Írásbeli – hirdetőtáblák útján, ellenőrző könyv 
útján, hivatalos levél formájában, félévi bizonyítványok és végbizonyítványok útján, az 
iskolai honlapon, az elektronikus naplón keresztül. 

A gimnáziumban és a kollégiumban egyaránt működik a diákönkormányzat. Működésüket az 
intézmény vezetése személyi és tárgyi feltételek biztosításával segíti. 

A diákképviselők és az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás rendje: 

A folyamatos kapcsolattartást a diákönkormányzatot segítő tanár biztosítja, aki részt vesz a 
diákönkormányzat ülésein, illetve ezek tartását szükség esetén maga is kezdeményezi. A 
DÖK segítő tanár folyamatos munkakapcsolatban áll az igazgatóval, valamint tagja a 
kibővített iskolavezetésnek, és a vezetőségi értekezleten havi rendszerességgel beszámol a 
tanulóktól érkezett felvetésekről valamint a DÖK-ben folyó munkáról. 

Ugyancsak tájékoztatja az osztályfőnököket munkaközösségi értekezleteken, a 
nevelőtestületet nevelőtestületi értekezleteken a diákönkormányzat tevékenységéről, 
gondjairól, javaslatairól. 

Az időszakos kapcsolattartás formája a diákközgyűlés, amelyet a DÖK vezetője évi egy 
alkalommal hív össze. Időpontját az iskolai munkatervben rögzíteni kell. Rendkívüli 
diákközgyűlés összehívására is mód van, melyet kezdeményezhet az iskola igazgatója vagy a 
DÖK elnöke. 

Igazgatói tájékoztatót a diákság részére az igazgató legalább évi egy alkalommal tart. 

2.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 
formái 

2.7.1. Pedagógusok közösségei − tanulók közösségei 

A tanulók az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a 
következő formában kapnak tájékoztatást: 

- igazgatói körlevél 

- osztályfőnöki óra 

- szaktanári tájékoztatás 

- hirdetőtáblák, hangosbemondó, honlap 

- a diákönkormányzat képviselőin keresztüli tájékoztatás. 
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A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 
szóban, az elektronikus naplón és az ellenőrző könyvön keresztül írásban tájékoztatják.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban biztosított jogaik 
érvényesítése érdekében szóban vagy írásban közvetlenül, illetve képviselőik útján az 
intézmény igazgatójához, az osztályfőnökhöz, az intézmény nevelőihez, a gimnáziumi vagy 
kollégiumi diákönkormányzathoz vagy a szülői közösséghez fordulhatnak. 
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2.7.2. Pedagógusok közösségei – szülői szervezetek 

A szülői tájékoztatás formái: 

- szóban: a szülői értekezleteken, az intézményi fogadóórákon, a nevelők fogadóóráin 

- írásban: az elektronikus naplóban, az ellenőrző könyvben vagy levél útján 

A szülői értekezletek és intézményi fogadóórák időpontját az adott tanévre szóló intézményi 
munkaterv tartalmazza. A nevelőkhöz előzetesen megbeszélt bármely időpontban 
fordulhatnak a szülők gondjaikkal, kérdéseikkel. 

A szülők egyénileg vagy csoportosan a szülői oldal képviselőihez – osztályonként egy-két, az 
első szülői értekezleten megválasztott szülő - is fordulhatnak bármely kérdésükkel, 
véleményükkel, problémájukkal. A szülői oldal képviselői a kérdéseket, véleményeket, a 
felvetett problémákat tolmácsolják az igazgatónak, illetve rajta keresztül a tanári karnak. 

2.7.3. A gimnázium és a kollégium közössége 

Az intézmény igazgatója egyben a kollégium egyszemélyi felelős vezetője is. A kollégiumi 
tagintézmény operatív vezetésének jogkörét az igazgató a mindenkori kollégiumvezetőre 
ruházza át. A kollégiumvezető és az igazgató a kollégiumi és az intézményi ügyek áttekintése 
és megbeszélése céljából napi munkakapcsolatban állnak. 

 A kollégiumi nevelőtanárok az iskola nevelőtestületének tagjai, részt vesznek az intézmény 
minden értekezletén, rendezvényén, gyűlésén, fogadóóráján. 

A kollégiumi nevelőtanárok és a gimnázium tanárai napi munkakapcsolatban állnak 
egymással. 

Neveltjeik haladását, magatartását illető kérdésekben megbeszélést folytatnak a tanulók 
szaktanáraival, osztályfőnökével, tájékozódnak az esetleges tanulási nehézségekről, 
viselkedési problémákról. 

2.7.4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskolának a fenntartóval, a működtetővel illetve a külső társadalmi szervezetekkel való 
kapcsolattartását alapvetően az iskolavezetés végzi. 

Az intézmény külső szervezetek, intézmények, személyek felé történő hivatalos képviselete 
az intézményvezető joga és kötelessége, melyet átruházhat más intézményi alkalmazottra is. 

Az átruházás történhet írásban és szóban egyaránt, egyedi alkalomra vagy tartósan. 

Az átruházott jog tartalmazhat mind írásbeli, mind személyes képviseleti jogot is, azzal a 
kikötéssel, hogy a megbízott tevékenységéről köteles beszámolni az intézmény vezetőjének. 

Az intézményvezető a vezetőségi és a nevelőtestületi értekezleteken személyesen is beszámol, 
és a tartós kötelezettséggel rendelkezőket is beszámoltatja az intézmény külső kapcsolatairól. 
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A tartósan átruházott képviseleti jogok: külföldi partnerkapcsolatok, diákcserék: a német 
nyelv és irodalom munkaközösség vezetőjének az iskola-egészségügyi szolgáltatást biztosító 
egészségügyi szolgáltatók (iskolaorvos, iskolafogászat): igazgatóhelyettesnek 

Az iskolában az iskola-egészségügyi (iskola orvosi) ellátás szabályozása, ütemezése évenként 
a szolgálat és az igazgató külön megállapodása alapján történik. 

2.7.5. A szülők, tanulók, iskolai és kollégiumi pedagógusok együttműködése 

Diákjaink harmonikus és egészséges személyiségének fejlesztéséhez elengedhetetlen a szülők, 
az iskolai és kollégiumi pedagógusok folyamatos együttműködése, természetesen a tanulók 
aktív részvételével. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a pedagógus – diák viszonylatban a vezető szerep a pedagógusé, 
ugyanakkor igen fontos a tanuló személyiségének tisztelete. A tanuló személyében is felelős a 
képességeinek megfelelő teljesítményt nyújtani. A tanulókkal való kapcsolatukban a 
pedagógusok egységesen képviselik a munka tiszteletét, megbecsülését, a műveltség és az 
igazságosság értékeit. 

A pedagógus – szülő kapcsolatában egyenrangú személyek kapcsolatáról van szó, kivéve a 
pedagógiai kompetencia területét, ahol szaktudása alapján a nevelő vezető szerepe 
érvényesül. A pedagógus munkája során a gyermeken keresztül hatással van a családra is, ez 
megnöveli felelősségét. A kollégiumi nevelő harmonizáló, szintetizáló szerepet is betölt az 
iskola és a család között. A pedagógus szaktudásának segítségével támogatja a szülők és 
gyermekük közötti szeretet elmélyülését, felhívja a figyelmet a szülő és gyermek közötti 
kölcsönös tiszteletadás fontosságára. Meg kell értetniük a szülőkkel, hogy az iskolát a 
gyermek érdekében tisztelniük kell. 

A szülők kezdeményező-készsége, aktivitása nélkülözhetetlen intézményük számára, 
különösen kiemelve azokat a területeket, ahol diák, szülő, pedagógus együttes 
tevékenykedése a másik tevékenységének hatásfokát felerősítheti: 

- a szülők bevonása az intézmény rendezvényeinek megszervezésébe (svábbál, szalagavató, 
ballagás, sportversenyek, nemzetiségi nap, diáknap, táborok, egyéb rendezvények), 

- az oktató – nevelő munkát végző pedagógusok segítése (a tanulók kulturális fellépései, 
színház- és múzeumlátogatás, kirándulások, stb.), 

- a kiegészítő tevékenységek anyagi támogatásának közvetlen és közvetett segítése. 
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2.8. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint a 
szóbeli felvételi vizsga követelményei 

2.8.1. Az osztályozó vizsgák rendje 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól engedélyt kapott arra, hogy egy 
vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb 
idő alatt tegyen eleget, pl. előrehozott érettségire való jelentkezés miatt a köznevelési 
törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 
osztályozó vizsgát köteles tenni félévi, év végi osztályzatainak megállapítása érdekében 
független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 
teljesítésére vonatkozik. Az adott évfolyam tantárgyi követelményeit a pedagógiai program 
tartalmazza. Az érdemjegyet a tanuló tanév végi bizonyítványába be kell jegyezni. 

Az osztályozó vizsgára jelentkezési lappal kell jelentkezni, a tanévi munkatervben megadott 
határidőig. A tanuló, illetve szülője az osztályozó vizsga időpontjáról írásban kap 
tájékoztatást, melynek részét képezi a jelentkezési lap. 

Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezőknek évente két alkalommal szervezi meg az 
intézmény az osztályozó vizsgát, szeptember 15-30. és április 1-15. között. 

Egyéb osztályozó vizsga a felmerülő igény alapján évente két alkalommal, január és 
augusztus hó folyamán kerülhet megszervezésre. 

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, a vizsgabizottság három tagú. 

A magántanulók konzultációs időpontjait a szaktanárokkal az igazgató helyettes egyezteti, s 
írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. 

Ha a tanuló a tanév folyamán 250 óránál többet mulaszt és a tanév végén nem osztályozható, 
tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A tanuló, illetve szülő kérelmére a 
nevelőtestület az osztályozóvizsga letételére engedélyt adhat (súlyos betegség, komoly családi 
ok, igazolt sportoló stb.). A döntésnél figyelembe kell venni a családi körülményeket, a tanuló 
munkafegyelmét, tanulmányi eredményét. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 
tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló 
több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi 
elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. 

A tanulók rendelkezésére bocsátjuk a vizsgák témaköreit, illetve a konzultációs időpontokat 
(betegség miatti magántanulók esetén). 

A vizsgaidőpontokról írásban értesítjük a tanulókat. 
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2.8.2. A javító vizsgák rendje 

A tanuló javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-
étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A tanuló írásban tájékoztatást kap: 

- a vizsgaidőpontról 

- a vizsga formájáról 

- a témakörökről 

- a konzultációs lehetőségről. 

A vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben erre lehetőség 
van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott 
tantárgy tanítására. Minden tantárgyból szervezhető javító vizsga. A javító vizsga írásbeli 
(gyakorlati) és szóbeli részből áll. A részletes vizsgakövetelményeket a helyi tanterv 
tartalmazza. Az egyes vizsgarészeket a bizottság külön-külön értékeli, majd ezek figyelembe 
vételével meghatározza a vizsga végső értékelését. A vizsgarészek és a teljes vizsga 
eredményét, valamint a vizsgához kapcsolódó további információkat a bizottság az erre a 
célra szolgáló jegyzőkönyv-nyomtatványban rögzíti, melyet a vizsga végeztével minden 
bizottsági tag aláír. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
tantárgyanként hatvan perc. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 
pihenőidőt kell biztosítani. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot. Minden 
vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli 
feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 
szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 
időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 
alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
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A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 
szervezi. 

2.8.3. A szóbeli felvételi vizsga követelményei 

Gimnáziumi felvételi 

Az intézmény, élve a jogszabályokban biztosított lehetőségével felvételi vizsgát szervez a 
jelentkező 8. évfolyamosok részére.  

Kétnyelvű, német nyelvből kezdő osztályaiba (01-es tagozatkód) matematikából és magyar 
nyelvből az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát szervezi meg, 
valamint szóbeli felvételit tart magyar nyelvből.  

Kétnyelvű, német nyelvből haladó, angol nyelvből emelt óraszámú osztályaiba (02-es 
tagozatkód) matematikából egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát 
szervez, német nyelvből pedig saját, kompetencialapú írásbeli feladatsort készít és német 
nyelvből szóbeli vizsgát tart. 

A felvételi vizsga követelményei: 

Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 
7. évfolyamának tanév végi követelményei. Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az 
alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi követelményei. 

Kollégiumi felvételi 

Részletesen a kollégiumi pedagógiai program tartalmazza. 

Az intézmény nem szervez alkalmassági vizsgát. 

2.9. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

A felvételi és átviteli ügyekben az intézmény a Köznevelési törvény rendelkezéseit 
alkalmazza. 

Az intézmény, élve a jogszabályokban biztosított lehetőségével felvételi vizsgát szervez a 
jelentkező 8. évfolyamosok részére.  

Kétnyelvű, német nyelvből kezdő osztályaiba (01-es tagozatkód) matematikából és magyar 
nyelvből az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát szervezi meg, 
valamint szóbeli felvételit tart magyar nyelvből.  

Kétnyelvű, német nyelvből haladó, angol nyelvből emelt óraszámú osztályaiba (02-es 
tagozatkód) matematikából egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát 
szervez, német nyelvből pedig saját, kompetencialapú írásbeli feladatsort készít és német 
nyelvből szóbeli vizsgát tart. 

A felvételi vizsga követelményei: 
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Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 
7. évfolyamának tanév végi követelményei. Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az 
alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi követelményei. 

A rangsorolás módja 

A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint: 

01 tagozatkódú osztályban 

Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, 
matematika, történelem, tanult idegen nyelv tantárgyak) 

Magyar nyelv és matematika 50 % 

(egységes írásbeli) 

Magyar nyelv szóbeli felvételi 25 % 

02 tagozatkódú osztályban 

Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, 
matematika, történelem, német nyelv tantárgyak) 

Német nyelv (saját) és matematika (egységes) írásbeli 50 % 

Német nyelv szóbeli felvételi 25 % 

Azonos pontszám elérése esetén a jelentkezési lapon előzőleg jelzett nemzetiségi származás 
előnyt jelent. A vizsgaszervezés érdekében a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői 
véleménynek és speciális igények bejelentésére vonatkozó kérelemnek a jelentkezési laphoz 
csatolása. A kérelem elbírálásáról szóló határozatot az írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a 
kérelmezőhöz. 

Más iskolából való átvételre az intézmény nemzetiségi jellegére és az ennek megfelelő 
pedagógiai programjára és helyi tantervére való tekintettel csak különösen indokolt esetben 
kerülhet sor, jellemzően másik hasonló profilú intézményből.  

Az átvételre vonatkozó kérelmeket az igazgató fogadja és bírálja el. Ha ezt indokoltnak látja, 
a kérelem elbírálásához különbözeti vizsgát szervez. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

A Nemzeti alaptanterv bevezetésével az osztályfőnöki és életvitel tantárgy tartalma bővül, 
gyakorlatiasabbá válik. Ennek keretében külső előadók: a Magyar Vöröskereszt képviselői, az 
iskolai védőnő, az ifjúsági orvos bevonásával kerül sor az elsősegély-nyújtási ismeretek 
átadására.  
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3. Helyi tanterv 

A választott kerettantervek a német nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a népismeret 
tantárgy kivételével a 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. mellékletében 
(Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára) találhatóak. Azoknál a tantárgyaknál, 
ahol több választási lehetőség van, a helyi tanterv részletes tantárgyi követelményei 
tartalmazzák a kiválasztott kerettantervet. 

A német nyelv és irodalom, valamint a népismeret tantárgyak helyi tanterve a rendelet 
10.5. melléklete (A német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei) alapján készült, 
különös figyelemmel a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendeletre a nemzetiség óvodai 
nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

A német nyelv és irodalom tantárgy követelményei – tekintettel arra, hogy tartalmazzák 
az Európai referenciakeret követelményeit – egyúttal lefedik a német, mint idegen nyelv 
tantárgy követelményeit is. 

A német nyelv írásbeli és szóbeli vizsgáin előforduló szövegek és az ezeken alapuló 
kommunikáció a következő témakörök valamelyikéhez hozzárendelhetők. A témakörök 
nagyrészt a „Deutsches Sprachdiplom der KMK – Stufe II.” vizsgájához kiadott listáról 
származnak. Míg az emelt szinten a témák megközelítési módja általános, elvont és összetett, 
addig a középszinten a megközelítési mód személyes, konkrét és egyszerű. Témák: 
Mindennapok és a család, A fiatalok és a felnőttek világa, Iskola és művelődés, Sport és 
szabadidő, Az egyén és a társadalom, Férfi- és női szerepek, Kultúra és tudomány, Technika 
és fejlődés, Természet és környezet, A munka világa, Találkozás a mássággal, A média 
világa, Politika, Európa, Múlt és jelen, Jövőképek  

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 
foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező 
tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges 
kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 
megnevezését, óraszámát a helyi tanterv és mellékletei tartalmazzák. 

3.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható 
tanóraifoglalkozások óraszáma, az előírt tananyag és követelmények 

3.1.1. Óratervek 

A 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 7.§ szerint a nemzetiségi nevelés-
oktatásban a kilencedik évfolyamot megelőzően nemzetiségi előkészítő évfolyam 
szervezhető, amelynek célja, hogy felkészítsen a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű 
középiskolai nevelés-oktatás keretében folyó tanulmányok megkezdésére. A tanuló a 
nemzetiségi előkészítő évfolyamon a kötelező óraszám legalább hetven százalékát a 
nemzetiségi nyelv tanulására fordítja.  
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Gimnáziumunk az alapító okiratnak megfelelően öt évfolyamos (nyelvi előkészítős) képzést 
indít. Különleges, szükségszerű szerepet tölt be a nyelvi előkészítő osztály. A Köznevelési 
törvény a nemzetiségi középiskolai oktatásnál lehetővé teszi ezen oktatási forma 
alkalmazását. Intézményünk ezt a formát a hozzánk jelentkező tanulók egy részének nem 
megfelelő szintű német nyelvi tudása és tudásszintjük különbözősége miatt választotta. Ez 
céljaiban nem azonos a normál középiskolai nyelvi előkészítő rendszerrel, hiszen nemzetiségi 
gimnázium lévén a megfelelő szintű nyelvtudás a nemzetiségi nyelven történő tanítás 
alapfeltétele.  

A hozzánk érkező tanulók az anyanyelv használatában a fejlődés nagyon különböző fokán 
állnak, amelyet az osztályokba soroláskor is figyelembe kell venni. A differenciálás hatékony 
eszköze a négy, különböző program szerint induló osztály kialakítása, az évfolyam német 
óraszámának különbözőségét is ez indokolja. Ennek alapvető oka a hátránnyal érkező tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása. 

A nyelvi előkészítő osztály fő feladata az intenzív nyelvi és szaknyelvi képzés, amely az 
anyanyelven folyó szaktárgyi oktatást alapozza meg. Ezek mellett magyar és matematika 
tantárgyakból szinten tartó illetve felzárkóztató képzés folyik, illetve angol nyelvből kapnak 
képzést a tanulók. Tanterveink erre a képzési formára épülnek. 

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban a nemzetiség nyelvét és a nemzetiség nyelvén 
tanított tantárgyak oktatását – a helyi tantervben meghatározottak szerint – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) az intézménytípusra, 
oktatási formára előírt átlaglétszám feletti osztályokban osztálybontással kell megszervezni. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás választható oktatási formái közül intézményünkben kétnyelvű 
nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. 

A nyelvismeret elmélyítése és tanítási nyelvként való alkalmazása hozzájárul a nemzetiségi 
nevelés-oktatás céljainak megvalósításához, lehetővé teszi, hogy az iskola teret adjon a nyelv 
valóságos szituációban való használatához, és biztosítsa a kiegyensúlyozott kétnyelvű nyelvi 
készség kialakulását. A pedagógiai program tartalmazza a nemzetiségi anyanyelv és irodalom 
tantárgy és a nemzetiségi népismeret tantervét is. A nemzetiségi nyelv és a magyar nyelv a 
tanítás nyelve, mindkét nyelv tantárgy is, a nemzetiség nyelvén oktatott tantárgyakat a 
iskolánk pedagógiai programja határozza meg. A magyar nyelv és irodalom, valamint az 
idegen nyelv kivételével valamennyi tantárgy tanítható a nemzetiség nyelvén. A 17/2013. (III. 
1.) EMMI rendeletben foglaltakat figyelembe véve jelen pedagógiai program 1. melléklete 
tartalmazza, hogy mely tantárgyak oktatása folyik német nyelven (szürkített háttér). Ugyanitt 
megtalálható az egyes évfolyamokon belüli anyanyelvi százalékos arány. 

Tanulóink részt vesznek a német nemzetiséggel és a német nyelvvel kapcsolatos versenyeken. 
A német nyelv és irodalom tantárgy követelményei – tekintettel arra, hogy tartalmazzák az 
Európai referenciakeret követelményeit – egyúttal lefedik a német, mint idegen nyelv tantárgy 
követelményeit is. 
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A népismeret tantárgy oktatásában, tanórai keretben és azon kívül, a rendeletben foglaltak 
szerint élünk a következő lehetőségekkel: kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc 
foglalkozások, nemzetiségi témájú filmek, színházi előadások, nemzetiségek történelmével, 
hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó 
találkozók nemzetiségi alkotókkal, találkozók nemzetiségi közéleti személyiségekkel, 
részvétel nemzetiségi művészeti-kulturális programokon. 

Szükség esetén élünk az Irányelvek által előírt német nyelvű tárgyak bontási 
kötelezettségével, ezen kívül a gimnáziumban általában bontottan tanított tárgyakat tervezzük 
szükség esetén csoportbontásban. Ahol ezt a célszerűség és takarékosság indokolja, összevont 
órákat tartunk (pl. néptánc). 

Iskolánkban a magyar nyelvet a nem magyar, vagy kettős állampolgárságú (iskolában 
korábban magyar nyelvet nem tanuló) tanulók kezdetben idegen nyelvként tanulják, és ehhez 
külön csoportot kell szerveznünk. Iskolánkban a magyar nyelv és irodalmat - tantestületünk 
döntése alapján - a magyar gimnáziumok anyanyelvi és irodalmi érettségi követelményeinek 
megfelelően tanítjuk és kérjük számon, biztosítva mind a közép-, mind pedig az emelt szintű 
érettségire való felkészülés lehetőségét. 

A szabadon tervezhető órakeretet az iskola a német nyelv és irodalom oktatására, illetve 
tanévenként a diákok kétszintű érettségire való jelentkezésének függvényében használja fel. 

A nemzetiségi plusz feladatokra kért óraszám az iskola speciális jellegéből eredő, tanórai és 
tanórán kívüli nemzetiségi nevelési, hagyományőrző és kulturális munka fedezetére is szolgál. 

A tanuló joga, hogy tanulmányai során az iskola kínálatából felvehető tantárgyakat szabadon 
megválassza, és szintén az iskola lehetőségei alapján felkínált plusz óraszámú érettségire 
felkészítő tárgyakat vegyen fel. 

A tanuló joga, hogy a lehetőségek függvényében az őt tanító tanár személyét megválassza. 

Az érettségire felkészítő évfolyamoknak (11., 12.) a kötelező óraszámba beszámított "emelt 
szint" órái a tanuló szabad érettségi választását és egyben az iskola felkészítési kötelezettségét 
foglalják magukban. 

A tanulók felkészítését a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára minden, az intézményi 
helyi tanterv szerint legalább két évfolyamon keresztül tanult közismereti tárgyból, 
testnevelésből és énekből vállalja az iskola. A rajz és vizuális kultúra tantárgy esetén az 
érettségi felkészítést az iskola nem vállalja, az érdeklődő tanulóknak a más intézményben, 
vendégtanulóként való felkészülést javasoljuk. 

A tantárgyi emelt szintű oktatás különös jelentőségű az ország gyarapodása és tanulóink 
egyetemi továbbtanulása és életpályája szempontjából. Több évre visszamenőleg 
statisztikailag kimutatható, hogy átlagosan minden tanulónk él legalább egy tantárgyból az 
emelt szintű érettségi vizsga letételének lehetőségével, a tendencia emelkedő. Valamennyi 
emelt szinten tanított  (kötelező, illetve kötelezően választható) –érettségi  tantárgy az emelt 
szintű érettségire való felkészülést szolgálja. Az elmúlt években folyamatosan indítottunk 
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csoportot illetve nagyobb érdeklődés esetén több csoportot magyar, matematika, történelem, 
fizika, kémia, biológia, népismeret, angol, informatika, földrajz és testnevelés tantárgyakból.  

Az elkövetkezendő években a felsőoktatási törvény emelt szintű érettségit előíró rendelkezése 
miatt még nagyobb jelentősége lesz ennek az oktatási formának. Ez az iskolánkban jól bevált 
rendszer teljes mértékben összhangban van a pedagógiai programban megfogalmazott 
általános és specifikus (nemzetiségi) célokkal. Az intézményben mind a személyi, mind a 
tárgyi feltételek adottak. 

A mindennapos testnevelés keretében minden évfolyamon, minden osztályban órarendbe 
építve heti 4 óra testnevelés és heti 1 óra magyarországi német néptáncok foglalkozást 
tartunk, így biztosítva a heti 5 óra sportot. Ezen felül minden tanuló részt vehet a délutáni 
idősávban megszervezésre kerülő iskolai sportkörök edzésein. A felkínált sportágakat a 
tanulók körében évente végzett felmérés alapján tanévre határozzuk meg. 

Az iskolai óratervek táblázatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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3.1.2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 
biztosításának kötelezettségét 

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi 
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 
tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától 
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy 
az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

A tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő iskolai döntések előkészítésére a 
jogszabályokban foglaltakat alkalmazzuk, különös tekintettel a 16/2013. (II.28.) EMMI 
rendeletre. 

A normatív támogatásra jogosult tanulóknak a tankönyvet könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk. 
Az iskolától kölcsönzött tankönyveket – a szükséges hosszabbítások kivételével (pl. érettségi 
tárgyból az érettségire való felkészüléshez) – a tanév végén illetve az iskolánkkal fennálló 
tanulói jogviszony megszűnésekor a tanulóknak sértetlen állapotban vissza kell adniuk. 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 
melyeket oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé vagy segédanyaggá nyilvánított.  

A nyomtatott taneszközökön túl néhány tárgynál egyéb eszközökre is szükség van: 
testnevelés, számítástechnika, rajz és vizuális kultúra, tánc és dráma. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 
alapján. 

Tananyag és taneszköz választásunkban az alábbi kritériumok döntőek: 

(külön kiemelve a korszerű ismeretek mellett a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, 
terhelhetőségüket figyelembe vevő, a nemzetiségi specifikumokat beépítő oktatási 
taneszközök és segédeszközök kiválasztását). 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztása a szaktanár felelőssége és joga, ugyanakkor 
törekednie kell arra, hogy 

- az általa használt tankönyv, taneszköz a tanterv követelményeinek messzemenően 
megfeleljen 

- az iskolában már rendelkezésre álló segédanyagokkal lehetőség szerint kompatibilis legyen 

- választásánál az egyes évfolyamok tankönyvei, taneszközei lehetőleg egymásra épülők 
illetve egymáshoz illeszthetőek legyenek. 

A kötelezően előírt tanulói taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 



44 
 

májusában) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A nemzetiségi tankönyvekre továbbra is érvényes az a kötelezés, hogy azokat tartós 

tankönyvként 4 évig kell használni.  

Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata 

Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy 
lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, továbbá hányan kívánnak használt 
tankönyvet vásárolni.  

A felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési 
törvény szerinti ingyenes tankönyveket, illetve a tankönyvtörvény szerinti normatív 
kedvezményt, valamint ki igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást ezen túl. 

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való 
jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolás; 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a 
pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. 

A felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja nevelőtestületet, az 
iskolai szülői szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a 
véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

Az iskola kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a 
fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás 
rendszere nem tudja megoldani. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 
is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a 
tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola 
minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 
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Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak 
a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai 
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai 
évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az 
iskolai tankönyvrendelés kereti között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi 
rendelet kihirdetését követően történt feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi 
területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, 
továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. 

Az iskola mindenkori tankönyvfelelőse az intézmény könyvtáros tanára, feladatai és 
díjazása a jogszabályban foglaltaknak megfelelő. 

Az állam által biztosított ingyenes tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az igazgató 
az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban 
elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola 
házirendjében meghatározottak szerint. 

 

3.1.3. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 
ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, 
valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

3.1.3.1. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának 
elveiés korlátai 

A tanulási folyamatban betöltött szerepe 

Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok aránya, fajtája tantárgyanként, 
tantárgycsoportonkénteltérő, így meghatározása a munkaközösség és a szaktanár hatásköre. 

Az otthoni feladatkijelölés mindig a tanulási folyamat szerves részét alkotja, a 
későbbiszámonkérés (szóbeli vagy írásbeli) alapját képezi. 

Elvárható, hogy az egyik tanóráról a másikra való felkészülés az átlagos képességű 
tanulóesetében ne haladja meg a 30 percet, tantárgyanként. 

Az otthoni írásbeli és szóbeli felkészülés javasolt alapja: tankönyv, órai vázlat, 
önállóforráskutatás (könyvtár, internet). 

Az otthoni munka formái 

Írásbeli házi feladat, melynek célja a gyakorlás, készségfejlesztés, ismeretek elsajátításaegyik 
tanóráról a másikra, melynek ellenőrzése rendszeres. Értékelhető szóban vagyírásban, és/vagy 
érdemjeggyel is. 
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Szóbeli házi feladat, melynek célja a gyakorlás, készségfejlesztés, ismeretek elsajátításaegyik 
tanóráról a másikra, ellenőrzése rendszeres. Értékelhető szóban vagy írásban,és/vagy 
érdemjeggyel is. 

Házi dolgozat, melynek célja az ismeretek önálló alkalmazása, az egyéni felkészülés 
ésadatgyűjtés. Elkészítésére minimum egy hét áll a tanuló rendelkezésére, ellenőrzése 
mindigmegtörténik. Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is. 

Kiselőadás, melynek célja az önálló adatgyűjtés, kutató munka, felkészülés. 
Elkészítéséreminimum egy hét áll a tanuló rendelkezésére, ellenőrzése mindig megtörténik. 
Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is. 

Adatgyűjtés, melynek célja a készségfejlesztés, az egyéni munka. Elvégzésére minimumkét 
hét áll a tanuló rendelkezésére, ellenőrzése mindig megtörténik. Értékelhető szóbanvagy 
írásban, és/vagy érdemjeggyel is. 

3.1.3.2. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött 
szerepük, súlyuk 

A nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési rendszer kialakítását tűztük célul magunk 
elé. A tantárgyak sokszínűsége, eltérő struktúrája miatt azonban szükség van munkaközösségi 
szintű, azon belül tantárgyankénti egyeztetésekre. Az általánosan alkalmazott elveken 
túlmutató szabályozást az adott terület munkaközösségi munkaterve tartalmazza. 

Az értékelésben betöltött szerepe 

A pedagógus a tanulók teljesítményét – így írásbeli munkáit is – tanév közben rendszeresen 
érdemjegyekkel értékeli. 

A témazáró dolgozat kivételével bármely típusú számonkérés (szóbeli, írásbeli) érdemjegye 
azonos rangú osztályzat. 

A témazáró dolgozat osztályzata az osztályozó az elektronikus naplóba és az ellenőrzőbe 
pirossal kerül bejegyzésre, és a félévi illetve év végi minősítés meghatározásakor kétszeresen 
vesszük figyelembe. 

Az érdemjegy a tanuló teljesítményének, előmenetelének értékelésre szolgál, tehát nem lehet 
fegyelmezési eszköz. 

Az értékelés szempontjait az írásbeli számonkérés formájától függetlenül a tanulókkal 
ismertetni kell. 

Az írásbeli munka javításának az adott tantárgynál alkalmazott jelrendszerét ismertetni kell a 
tanulókkal, hogy az értékelés a tanuló számára is világos és követhető legyen. 

Az évközi érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szüleit rendszeresen tájékoztatni kell 
az elektronikus napló, az ellenőrző illetve az osztályfőnök útján, szüksége esetén hivatalos 
levél formájában. 
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A számonkérésnek a lehetőségekhez képes igazodnia kell az érettségi várható formai és 
tartalmi követelményeihez. 

3.1.3.3. Az írásbeli beszámoltatás formái 

Röpdolgozat (a mobilizálható, pillanatnyi tudás felmérésére), mely egy-két tanóra anyagából 
bejelentés nélkül iratható, az előző dolgozat kiosztása után. Nem pótolható, és a kapott 
érdemjegy nem javítható. 

Dolgozat (három tanóra anyagát meghaladó, nagyobb tanítási egység elsajátításáról), mely 
két-három nappal korábban, előre bejelentett órán iratható, az előző dolgozat kiosztása után. 
Tanítási időn kívül (az erre a célra szolgáló központi tanórán kívüli foglalkozáson) pótolható. 

Témazáró dolgozat (az adott témakör, egység globális áttekintésére szolgál), mely minimum 
egy héttel korábban bejelentett, a naplóban előre jelzett órán iratható, az előző dolgozat 
kiosztása után. Várható időpontja a tanmenetben rögzített. A hiányzás miatt meg nem írt 
dolgozat pótlása kötelező, a szaktanárral történő egyeztetés alapján. 

Egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozat iratható. 

Írásbeli házi dolgozat (kiadott téma alapján), a tantárgytól függő változó gyakorisággal, a 
tanárral történt megegyezés szerint. Pótlásra és javításra nincs lehetőség. 

3.1.3.4. 1.3.4 A tanulók magatartásának, szorgalmának, tanulmányi munkájának 
ellenőrzése és értékelése 

A tanulók teljesítményének, előmenetelének értékelésénél a köznevelési törvényben  
megfogalmazott ötfokozatú osztályzati skálát használja iskolánk. 

A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), 
elégtelen (1) osztályzat lehetséges. 

A tanulmányi eredmény értékelése 

 − A tanulónak az adott tantárggyal összefüggő minden lényeges szóbeli, írásbeli 
megnyilatkozását, munkáját értékelni kell. 

 − A nagyobb tantárgyi egységek (témák, szakaszok) lezárása után a tanuló teljesítményét 
érdemjeggyel kell minősíteni (kivéve az osztályozás nélkül értékelt tárgyakat). A tanár 
szükség esetén adjon lehetőséget a tanulónak az érdemjegy javítására. A tanuló 
teljesítményéről nagyobb időközökben a szülőt szóban vagy az ellenőrző könyv útján 
tájékoztatja. 

 − A nevelőtestület tagjai egységes követelmények szerint bírálják el a tanulók tudását, 
ismereteik gyakorlati alkalmazását és a közös munkában való részvételüket. Az elbírálás a 
tantervi követelmények és a tanuló szóbeli, írásbeli, valamint gyakorlati teljesítményének 
egybevetése alapján öt érdemjeggyel történik. 
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A tantervi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Általános irányelvként alapórán a 
középszintű érettségi követelményeihez (kivéve az eleve emelt szinten oktatott tantárgyakat, 
azaz a német nemzetiségi nyelv és irodalom és az angol tantárgyat), emelt szintű órán az 
emelt szintű érettségi követelményeihez igazodik a számonkérés. 

A félévi és tanév végi osztályozás 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 
megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy 
adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a 
pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, 
az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 
követelményeket sikeresen teljesítette. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama 
megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 
is teljesítheti. 

A tanuló az egyes évfolyamok, tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. 

 − A félévi és tanév végi osztályzatok megállapítása előtt a tanár – az érdemjegyek figyelembe 
vételével – megbeszéli a tanulóval a tantervi követelmények teljesítésének mértékét. A tanár 
módot adhat a tanulónak arra, hogy egy-egy kérdéses tananyagrészből beszámoljon, ezután 
állapítja meg a tanuló tantárgyi osztályzatát. 

 − Az osztályozó értekezleten az igazgató vagy helyettese elnökletével az osztály tanárai 
tanulónként elbírálják a tanulók magatartását, szorgalmát. A 13. osztály félévi osztályozó 
értekezletén az igazgató is részt vesz. 

 − Az osztályzat a követelményének teljesítésének a félév, ill. a tanév végére elért szintjét 
tükrözi. Az osztályzatokat félévkor számjeggyel az ellenőrzőbe, tanév végén a törzslapra és a 
bizonyítványba betűkkel kell beírni. A külön engedély alapján osztályozás nélkül értékelt 
tantárgyakhoz „részt vett” bejegyzést kell az osztályzat helyett feltüntetni. 

 − Ha a tanuló a testnevelési órák alól állandó felmentést kapott, a törzslapon és a 
bizonyítványban (ellenőrző könyvben) a felmentés tényét az osztályzat rovatban „fm” 
rövidítéssel kell jelezni. 

 − A tanterv szerint fél tanéves tantárgy végleges osztályzatát a tantervben előírt óraszám 
teljesítése után kell megállapítani, és a tanuló tanév végi osztályzatai között szerepeltetni. 

A tantárgyi modulokat az alábbiak szerint értékeljük: megfelelt, nem felelt meg 
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A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

Az iskola az egyes tantárgyaknál a továbbhaladás feltételeit az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 − A kötelező érettségi tantárgyaknál: az egyes évfolyamokon előírt témaköröknek, a 
középszintű érettségi vizsga alapkövetelményeinek teljesítése 

 − A nem kötelező érettségi tantárgyaknál a magasabb évfolyamba lépés feltétele a tantervben 
rögzített minimális követelmények teljesítése. 

 − A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele valamennyi tantárgyból az előírt 
tanulmányi követelmények sikeres teljesítése. 

A továbbhaladással kapcsolatos egyéb kérdésben a köznevelési törvény az irányadó. 

A tanév végén az egyes tantárgyakból adott osztályzatok figyelembe vételével a nevelőtestület 
határoz az egyes tanulók továbbhaladásáról. 

Felsőbb osztályba az a tanuló bocsátható, akinek valamennyi tanév végi osztályzata legalább 
elégséges. Aki egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, felsőbb osztályba csak 
sikeres javítóvizsga után léphet. Aki kettőnél több tantárgyból kapott év végén elégtelen 
osztályzatot, javítóvizsgát csak külön tantestületi engedéllyel tehet. 

A nevelőtestület határozatát a törzslapra és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

A nevelőtestület folyamatos feladata az iskolai közösség fejlettségének, illetőleg a tanulók 
képességének megfelelő magatartási és szorgalmi követelmények megállapítása, s azok 
alapján a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése. A tanuló magatartásának 
értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), a tanuló szorgalmának 
értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) osztályzat lehetséges. 

A magatartás és szorgalom elbírálásának helyi minősítésrendszerét – a tanulói közösség 
meghallgatása után – a szülői közösség véleményének figyelembe vételével – a nevelőtestület 
határozza meg az alábbiak szerint: 

- a magatartási fokozat az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki a közösséghez, annak 
tagjaihoz való viszonyt (felelősségérzet, önállóság, a közösség érdekében végzett 
tevékenység, viselkedés, hangnem) 

- a szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve fejezze ki a 
tanulmányi munkához való viszonyt (kötelességtudat, cselekvőkészség, rendszeresség, 
pontosság) 

 − A magatartás és szorgalom minősítésrendszerét az osztályfőnök a tanév elején ismerteti a 
tanulókkal. Az osztályfőnök és az osztályközösség szükség szerint, de legalább félévenként 
ellenőrizze a tanulók magatartásában és szorgalmában mutatkozó változást, a tapasztalatokról 
az osztályfőnök tájékoztassa szülőket. Félévkor és tanév végén a tanulók magatartási és 
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szorgalmi minősítését az osztályfőnök az osztálygyűlés és az osztályban tanító tanárok, a 
kollégiumi nevelők véleményének meghallgatásával állapítja meg, véleményeltérés esetén a 
nevelőtestület határoz. A végleges minősítés tükrözze a közösség véleményét, és mind a 
közösség, mind az egyén számára nevelő hatású legyen. 

 − A magatartási és szorgalmi fokozatokat félévkor az ellenőrző könyvbe számokkal, tanév 
végén az anyakönyv és a bizonyítvány megfelelő rovatába csak betűkkel kell bejegyezni. 

A fentieken kívül iskolánkban más minősítési jelölés nem használható. 

A tanulók teljesítményének ellenőrzése és a naplóban történő dokumentálása valamennyi 
kollégának folyamatos feladata. Külön kiemelt feladata az osztályfőnöknek, aki a tanuló 
ellenőrző könyvét az osztálynaplóval havonta összeveti, s figyelemmel kíséri az ott 
bejegyzettek szülők általi tudomásul vételét. Bukás veszélye esetén a szaktanár köteles ezt a 
szülőkkel a tanuló ellenőrzőjébe való beírással közölni úgy, hogy a tanulónak még megfelelő 
idő álljon rendelkezésre a javításra 

(minimum egy hónap a félév illetve a tanév vége előtt). A bejegyzést egyidejűleg az 
elektronikus naplóban is rögzíteni kell. A tanuló ellenőrzőjének hiánya az értesítés 
elküldésének nem lehet akadálya. Ilyen esetben hivatalos levelet kell küldeni az iskola 
titkárságáról. 

3.1.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban a nemzetiség nyelvét és a nemzetiség nyelvén 
tanított tantárgyak oktatását – a helyi tantervben meghatározottak szerint – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nkt.) az intézménytípusra, oktatási formára 
előírt átlaglétszám (28 fő) feletti osztályokban osztálybontással kell megszervezni 

Szükség esetén élünk az Irányelvek által előírt német nyelvű tárgyak bontási 
kötelezettségével, ezen kívül a gimnáziumban általában bontottan tanított tárgyakat tervezzük 
szükség esetén csoportbontásban (pl. angol nyelv). Ahol ezt a célszerűség és takarékosság 
indokolja, összevont órákat tartunk (pl. néptánc). 

Iskolánkban a magyar nyelvet a nem magyar, vagy kettős állampolgárságú (iskolában 
korábban magyar nyelvet nem tanuló) tanulók kezdetben idegen nyelvként tanulják, és ehhez 
külön csoportot kell szerveznünk. Iskolánkban a magyar nyelv és irodalmat - tantestületünk 
döntése alapján - a magyar gimnáziumok anyanyelvi és irodalmi érettségi követelményeinek 
megfelelően tanítjuk és kérjük számon, biztosítva mind a közép-, mind pedig az emelt szintű 
érettségire való felkészülés lehetőségét. 

A szabadon tervezhető órakeretet az iskola a német nyelv és irodalom oktatására, illetve 
tanévenként a diákok kétszintű érettségire való jelentkezésének függvényében használja fel. 

A nemzetiségi plusz feladatokra kért óraszám az iskola speciális jellegéből eredő, tanórai és 
tanórán kívüli nemzetiségi nevelési, hagyományőrző és kulturális munka fedezetére is szolgál. 

Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
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Elsőbbséget élvez a tehetséggondozás és felzárkóztatás.  

Az iskolai tanórán kívüli tehetséggondozó programoknak igen széles skáláját kínáljuk. 
Úgymint szakkörök, sportkörök, művészeti körök (színjátszás, tánc, ének, kézműves 
foglalkozások, stb.).  

Külön figyelmet fordítunk az egyéni foglalkozásokra. Ezek főként a versenyekre felkészítő 
programjainkban nyilvánulnak meg. Célunk, hogy tanulóink találják meg a hajlamaiknak, 
érdeklődésüknek megfelelő speciális lehetőségeket intézményünkben (és intézményünk 
kínálata is igazodjon igényeikhez). 

Egyéni felzárkóztató foglalkozások 

Egyéni felzárkóztató foglalkozásainkat a köznevelési törvény iránymutatása alapján 
szervezzük. Fontos alapelvünk: nem a tantárgyat, hanem a tanulót korrepetáljuk. 

Munkánkat a bizalomra, a pozitív megerősítésre, a dicséretre alapozzuk. A közösen elért 
eredményen van a hangsúly (hozzáadott pedagógiai érték!). Lehetővé tesszük, hogy a tanulók 
szaktanárok segítségén kívül – mind az iskolában, mind a kollégiumban – más, azonos szakos 
pedagógus segítségét is igénybe vegyék. (Ez vonatkozik a tehetséggondozásra is.) A 
tanulókkal foglalkozó (felzárkóztató) kollégák együttműködése napra kész mind szaktárgyi, 
mind általános pedagógiai vonatkozásban. 

Alkalmazott formák: tanulás-módszertani, tanulásszervezési beszélgetéseken, tréningeken 
való csoportos részvétel illetve egyéni foglalkozás egyéni felzárkóztató szaktárgyi 
foglalkozás. 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

Délutáni szabadidős foglalkozások (filmvetítés, vetélkedő, verseny, egyéb játékos programok, 
személyes-, illetve kiscsoportos beszélgetések) 

Kortársképzőn részt vett tanulók foglalkozásai 

Önismereti csoport 

Sportprogramok, délutáni tömegsport 

Egészségnap: helyes táplálkozás, életmód, bemutató foglalkozások, szakemberek előadásai, 
rajz-, fotó-, stb. pályázat. 

Diákönkormányzati programok. 

3.1.5. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 
kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

A tanulók részére – az iskola profiljából fakadóan – folyamatos, alapos, minden részletre 
kiterjedő nemzetiségi tartalmakat közvetítünk, tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt. 
Ezek egyik legfontosabb megjelenési helye a nemzetiségi népismeret tantárgy, amelyet 9-12. 
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évfolyamon minden tanuló - nemzetiségi hovatartozástól függetlenül - heti egy órában tanul. 
Az intézmény tanórán kívüli programjai nagyrészt szintén a nemzetiségi kultúra közvetítésén 
alapulnak, ezek között a kötelező programokon minden tanuló részt vesz 

3.1.6. A tanulók fizikai állapotának mérése 

A Köznevelési törvény 80. § (1) bekezdése szerint az oktatásért felelős miniszter az országos 
mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai 
tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatáról. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 81. § szerint Az iskola a 
pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer 
alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás 
munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri 
alkalommal és megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító 
pedagógusa végzi. A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus 
a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a 
testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai 
fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. 

Intézményünkben a tanulók fizikai állapotának felmérésére évi három alkalommal kerül sor: a 
tanév elején, a tanév végén, illetve a jogszabályban az Országos fittségi mérésre előírt egyéb 
időpontban (április-május). 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során megállapíthatók a kondíció területén 
mutatkozó hiányosságok. A próbák elvégzésével megbízható adatokat kapunk az aerob 
kapacitásról (mely a kardio-respiratorikus rendszer állóképességnek legjobb mérőszáma), 
valamint azon izomcsoportok erejéről, erő-állóképességéről, melyeket mindennapi 
tevékenységünk során a leginkább igénybe veszünk. 

A hiányosságok feltárása kiindulási alap lehet mind az egyéni, mind a közösségi felzárkóztató 
programok elkészítéséhez. Így megszüntethető az egészségileg hátrányos helyzet, továbbá 
fejleszthető a fizikai teherbíró-képesség. A felmérésekkel el kell érni azt, hogy a fizikai 
teherbíró-képesség folyamatos karbantartása és fejlesztése egy életre szóló motivációt adjon a 
tanulóknak, hogy iskolai tanulmányaik befejeztével is helyet kapjon életükben a rendszeres 
testmozgás, sport. 

Általános mérési szempontok 

A mérés megkezdése előtt tájékoztatni kell a tanulókat a mérés céljáról, hasznosságáról és az 
elvégzendő feladatokról. A próbákat az iskola területén, illetve közelében, mindig 
sportöltözetben kell elvégezni. Az egyes próbák előtt szükséges az általános és speciális 
bemelegítés. Az általános testi erő, erő-állóképességi próbák esetén minimum két kísérletet 
kell végrehajtani és a jobbik eredményt figyelembe venni. 
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A program végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

a) Egységes minőség-ellenőrzés 

Az elvégzett motorikus próbákat a kidolgozott pontértékek alapján értékelni és minősíteni 
kell. 

b) Folyamatos visszacsatolás 

A tanulók aktív közreműködésével a megtervezett foglalkozások keretében végzett testedzés 
hatásainak elemzése, az elért változás nyomon követése. 

Önértékelés, önbecsülés és akarat fejlesztése. 

c) A szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

Az Országos fittségi méréssel kapcsolatos feladatok, az értékelés rendszere, a tanulók 
fizikai állapotának mérése 

A „Mini Hungarofit" tesztrendszer méri, értékeli és minősíti az egészség szempontjából 
leglényegesebb kondicionális képességeket: 

az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratorikus rendszer állóképességének legjobb 
mérőszáma, azon izomcsoportok erejét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk során a 
leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége pl. a tartási rendellenességek leggyakoribb 
okozói. 

Kiegészítő mérésként módszert kínál: 

Optimális testtömeget, illetve az attól való eltérés mértékének meghatározásához, 

Bemutatja az aerob állóképesség területén elért teljesítmény és a próba megkezdése előtt és 
elvégzése után mért pulzusértékek értelmezését. 

Általános vizsgálati szempontok 

A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló 
elvégezheti, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. 

A könnyített- és a gyógy-testnevelésre utalt tanulók általános izomerejének minősítése csak 
— szakorvosi véleményezés alapján — az orvos által nem tiltott motorikus próbákban elért 
teljesítmény alapján végezhetjük el. 

A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, gyakorlati 
hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

A vizsgálati módszert az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. 

Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján 
történik. 
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A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző nagy teremben, tornateremben, illetve 
szabadtéren célszerű elvégezni. 

Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. 

A motorikus próbák elvégzését az izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell elkezdeni. 

Mini Hungarofit  

(1+4 motorikus próba) 

1. HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (cm) 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése. 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal mögé ál úgy, hogy a cipője orrával a vonalat nem 
érinti. 

Feladat: térdhajlítás – ezzel egy időben páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, 
előzetes lendületszerzés, - majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. 

Érkezés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük cm-ben. Három 
kísérletből a legjobbat értékeljük. 

2. HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS FOLYAMATOSAN (4 perc/db)  

A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése. 

Kiinduló helyzet: a tanuló hason fekszik úgy, hogy az homlokával megérinti a talajt és 
mindkét karja laza tarkótartás helyzetében van. A lábakat nem kell leszorítani. 

Feladat:  1. ütem törzsemelést végez  

  2. ütem összeérinti a könyökét az álla alatt 

  3. ütemre visszanyit oldalsó középtartásba  

  4. ütem törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

3. HANYATTFEKVÉSB ŐL FELÜLÉS FOLYAMATOSAN (4 perc/db) 

A hasizmok erő-állóképességének mérése. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna-szőnyegen a hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos 
szögben behajlítja, talpa a talajon. Laza tarkótartás előre néző könyökkel. 

Feladat: a tanuló felül, könyökével megérinti azonos oldalon a combokat. Hanyatt fekvés és 
újabb felülés következik folyamatosan. A lábakat nem kell leszorítani! 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma. 
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4. FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS FOLYAMATOSAN KIFÁRADÁSIG 
(db) 

A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes 
törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar) 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs 
feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem 
lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

5. COOPER-TESZT FUTÁSSAL (12 perc/méter) 

Az aerob állóképesség mérése. 

Feladat: minden tanuló a tőle telhető legnagyobb intenzitással fusson,- kocogjon 12 percig 
közel azonos sebességgel úgy, hogy futás közben ne alakuljon ki tartósan oxigénhiány. 

Értékelés: a megtett táv méterekben. 

Értékelési rendszer 

A vizsgálati módszerhez tartozó megbízható értékelési és minősítési rendszer, nagyszámú 
mérési eredményen alapul. 

Az elérhető' maximális pontérték:   140 pont 

I. Aerob állóképességé maximálisan:  77 pont 

II. Izomerő-állóképesség maximálisan:  63 pont 

A minősítési rendszer kategóriái 

0-20,5 pont IGEN GYENGE 

21-40,5 pont GYENGE 

41-60,5 pont KIFOGÁSOLHATÓ 

61-80,5 pont KÖZEPES 

81-100,5 pont JÓ 

101-120,5 pont KIVÁLÓ 

121-140,0 pont EXTRA 

A minősítő kategóriák értelmezése 
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IGEN GYENGE 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, 
legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, 
kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének - 
átmeneti - javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek 
fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb 
fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé 
állítják. 

GYENGE 

Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni magát 
egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek 
érzi magát. 

KIFOGÁSOLHATÓ 

A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan 
többletmunka még erősen igénybe veszi. 

KÖZEPES 

Eléri azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon, azaz 
tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a 
továbbiakban törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése 
érdekében legalább ezt a szintet megtartsa. 

JÓ 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű 
szakosztályban, illetve amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki arra az 
elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni, legjobb, ha minél előbb hozzákezd az 
alapvető kondicionális képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez. 

KIVÁLÓ 

Aki ezt a szintet eléri már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól terhelhető 
fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet. 

EXTRA 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró-képessége 
területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálataink 
szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban olyan 
rendszeres, magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy nemzetközi szinten is 
csúcsteljesítményt érjen el. Élsportolóknak 19 év felett is az egész sportpályafutásuk alatt 
folyamatos odafigyeléssel arra kell törekedni, hogy az általános fizikai teherbíró-képesség 
szintjét a sportághoz szükséges „megkívántság" szintjén tartsák. 
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Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége akkor tekinthető 
kiegyensúlyozottnak/harmonikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes 
pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi 
meg. 

3.1.7. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

3.1.7.1. Az intézmény egészségnevelési programja 

Alapelvek, fogalmak 

Az egészség fontos eszköz az ember életcéljainak megvalósítása során. Pozitív fogalom, mely 
a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket 
hangsúlyozza. 

Az egészségfejlesztés az összes, nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát 
magában foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az 
egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. Az 
egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját 
egészségüket felügyeljék és javítsák. 

Az egészségfejlesztés az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos 
testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és 
családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos 
környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és 
élelmiszer biztonság megvalósítása. 

A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi 
hatást lehet gyakorolni személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az 
életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 

Az egészségnevelés célja 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 
minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, 
érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot 
érintő hatásokat, és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető 
hatások csökkentésére. 

A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy 
csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni és meg tudja valósítani 
vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő és a 
környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék 
vagy alkalmazkodjék ahhoz. 
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Az egészséget tehát alapvetően mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt 
kell értelmezni. Az egészségfejlesztés nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége, 
hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed. 

Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem 
az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 
nevel. 

Az intézményben folyó egészségnevelés kiemelt feladatai 

Az iskolának és a kollégiumnak minden tevékenységével szolgálni a tanulók egészséges testi, 
lelki és szociális fejlődését. 

Személyi és tárgyi környezetével segíteni azoknak a pozitív beállítódásoknak, 
magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amely a fiatalok egészségi állapotát javítja. 

A pedagógusoknak fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben képesek 
legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 
konfliktusokat megoldani. 

Fejleszteni kell a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész 
magatartást. 

Meg kell ismertetni a környezet (elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes 
anyagok) leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. 

Fel kell készíteni a fiatalokat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 
kezelésére; a tömegközlekedési eszközök megfelelő használatára, az utasbalesetek 
elkerülésének módjaira. 

Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok illetve készítmények helyes kezelésére, 
legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). 

Támogatást kell nyújtani a serdülőknek a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok 
(pl. a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) 
kialakulásának megelőzésében. 

Az intézmény megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 
kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra történő 
felkészítésre. 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges 
testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű 
szerepe van. 

Az iskola-egészségügyi szolgálattal egyetértésben kialakított nevelési program 

A) Egészséges életre nevelés 
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1. Fizikai aktivitás: aktív szabadidő eltöltés szabad levegőn rendszeres testmozgás, sportolás 

2. Táplálkozás: só- és zsírszegény, vitamin és ásványi anyagokban dús elhízás – mediterrán 
diéta hibás fogyókúra és következményei táplálkozási zavarok (bulímia, anorexia, stb.) 

3. Higiéné: személyi, testi (tisztálkodás, fogápolás, öltözködés) környezeti 

B) Szexuális magatartás 

1. Testi és pszichés érettség 

2. Párválasztás: önismeret családi életre nevelés, családon belüli erőszak udvarlási szokások 
felelősségteljes magatartás, biztonságos szex ezek hiányában: következmények 

• nem kívánt terhesség, abortusz 

• nemi betegségek 

• AIDS 

C) Rizikómagatartás 

Dohányzás Alkohol Kávé (legális drogok) 

Stresszes életmód: bizonytalanság, teljesítménykényszer, családfenntartás, munkahely 
megtartása 

Fiatalok szabadidős szokásai illetve szórakozási lehetőségek 

Veszélyek 

- legális-illegális drogok és hatásaik 

- megváltozott szexuális magatartásformák 

- csoportos garázdaság 

- egyéb, nem kívánatos hatások az egészségre 

Az egészségnevelés módszerei: 

problémamegoldó gyakorlatok, szituációs játékok 

önismereti csoport-foglalkozások 

részvétel helyi egészségvédelmi programokon 

kortárs-segítők bevonása 

egészségnapok szervezése 

a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése 
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A tanórai egészségnevelés általános tartalmai tantárgyanként 

Biológia 

• az egészséges életmódra való felkészítés 

• a prevenció lehetősége és jelentősége egyéni és társadalmi szinten 

• egészségkárosító környezeti faktorok megismertetése 

• káros (függőséghez vezető) szokások és életmódok elkerülése 

• szexuális kultúra, családtervezés 

• segítőkészség, elfogadás a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránt 

• konkrét táplálkozási lehetőségek megismerése, melyek segítik az egészséges 

életmódot, javíthatják az egészségi állapotot 

• legismertebb bakteriális, vírusos betegségek, védekezés lehetősége 

• alapvető járványtani fogalmak, megelőzés, védekezés 

• alapbetegségek megismertetése, megelőzésük, kezelésük 

• mentálhigiéné fogalma és jelentősége 

Fizika, kémia 

• az élő szervezetre káros fizikai és kémiai hatások (sugárzások, zaj, rezgés, vegyi anyagok) 
egészségkárosító hatása, kibocsátásának csökkentési lehetőségei 

• az élővilágot felépítő alapvető vegyületek megismerése, az életfolyamatokban betöltött 
szerepük 

• a kémiai ismeretek alkalmazása az egészséges táplálkozásban 

• az egészségre káros anyagok hatásmechanizmusának lényegi kémiai alapjai Magyar nyelv 
és irodalom, német nyelv és irodalom 

• a külső és belső harmónia megléte 

• önálló gondolkodás és véleményalkotás 

• egészséges lelki fejlődés megfelelő körülményeinek felismertetése 

• az egyén felelőssége életvitelének kialakításában 

• esztétikai, erkölcsi elvek megszilárdítása 
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Matematika 

• logikus gondolkodás fejlesztése 

• lényeg kiemelése, szintetizálás 

• adatok gyűjtése, feldolgozása, következtetések levonása (helytelen táplálkozás, dohányzás, 
alkohol, drogfogyasztás statisztikáinak elemzése, diagramok értékelése) Történelem, filozófia 

• hogyan, mikor és milyen emberi tevékenység révén alakult át a természet 

• a természeti népek élete, megoldási lehetőség a globális problémákra 

Idegen nyelv 

• az emberi test, az egészség-betegség, a táplálkozás 

• az életmóddal, táplálkozással kapcsolatos szokások hasonlósága és különbözése 

• az egészségkárosító életmód és azok hatása a környezetre 

Népismeret 

• mértékletes népi táplálkozás, böjtök hagyománya 

• népi gyógyászat, gyógynövények ismerete és használata Ének-zene 

• a helyes hangképzés módszerei 

• helyes testtartás ülő és álló helyzetben 

• helyes légzés fontossága egészségük megóvása és a tiszta éneklés szempontjából 

• légzőszervek, hangképző szervek egészségvédelme 

Testnevelés 

• egyes sportmozgások, sportok élettani hatásainak ismerete 

• a különböző izomcsoportok erősítésének módszerei 

• otthoni gimnasztikai gyakorlatok összeállításának ismerete 

• sportmozgások, testnevelés órák utáni tisztálkodás igénye 

• sportfelszerelés higiéniája 

• rendszeres testmozgás életmódba iktatásának szükségessége 

• cigaretta, alkohol, drog fogyasztás sportra gyakorolt káros hatása 

• egészségre ártalmas, tiltott szerek hatásainak ismeretében azok használatának mellőzése 
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3.1.7.2. Az intézmény környezeti nevelési programja 

Az intézmény környezeti nevelési programja 

„A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra a tényre, 
hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka. A lakosság 
ismeretei a környezetről, a környezetvédelemről, annak megóvásáról hiányosak, és többnyire 
nem megfelelő színvonalúak.”  

A környezeti nevelés alapelvei 

A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 
folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai 
környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és 
hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét 
érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód 
kialakítására. 

A környezeti nevelés célja 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 
kialakítása. A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze 
tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok 
összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszokat. 

Fel kell ismertetni a tanulókkal, hogy a létező környezeti problémák mögött gazdasági, 
társadalmi problémák állnak, melyek globális problémákká szövődnek össze. Képessé kell 
tenni a tanulókat arra, hogy a problémákat azonosítani tudják saját környezetükben, 
életükben, és tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva cselekedni. 

Meg kell értetni a tanulókkal, hogy környezetünk minősége, gazdagsága létminőségünk egyik 
alapvető meghatározója. Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, 
ha együttműködik környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek 
megértését, az élet minden formájának elismerését feltételezi. 

A tanórai környezeti nevelés általános tartalmai 

Biológia, földrajz 

• közvetlen kapcsolat kialakítása a környezet élő és élettelen faktoraival 

• a Földön lezajló természeti változások, veszélyeztető hatások ismerete, optimális 
környezetvédelmi megoldások felismerése 

• a globális környezeti problémák ismerete, az összefüggések felismerése a környezeti 
problémák és a társadalmi folyamatok között (a folyamatok a Föld energiaforrásainak 
kimerüléséhez vezethetnek) 

• környezettudatos, ökológiai szemléletmód kialakítása 
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• a háztartás, közlekedés, veszélyes anyagok környezetkárosító hatásának ismerete, ezek 
elkerülésének módja, optimális kezelése 

• az épített és természetes környezet védelme 

• az élőlények „működése”, azokban a káros környezeti hatásokra bekövetkező változások 

• Magyarország legfontosabb védett területei, környezetvédelmi problémái 

• a természet- és környezetvédelem fogalma, a mellette szóló etikai, egészségügyi, kulturális 
és gazdasági érvek 

A bioszféra kialakulása és alakulása egyszeri és megismételhetetlen folyamat, fenntartásában 
felelőssége minden egyénnek van! 

Fizika, kémia 

• a vegyszerek, hulladékok szűkebb és tágabb környezetre gyakorolt hatása 

• a vegyi hatások okozta környezeti változások megértetése, magyarázata 

• a lokális cselekvés lehetőségei a vegyi szennyeződések káros hatásainak csökkentésében 

• környezetbiztonságos ismeretek 

Magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom 

• a természeti értékek, az ember és a természet közötti harmónia 

• „nyelvi környezetszennyezés” kerülése a kommunikációban 

• a hivatalos nyelv műfaji, formai követelményei: beadványok, kérvények 

• retorikai gyakorlat az érdemi megnyilatkozások elősegítésére 

Matematika 

• adatgyűjtés, adatfeldolgozás, reális becslés készítése 

• táblázatok, grafikonok készítése, elemzése 

• statisztikai adatok jellemzői, használhatóságuk és korlátaik 

• környezeti mérés eredményeinek értelmezése, elemzése statisztikai módszerek 
alkalmazásával 

• a grafikus ábrázolás buktatói, az optikai hatást befolyásoló tényezők 

Történelem, filozófia 

• a környezeti változások hatása a gazdálkodásra, életmódra, a közösségi normák alakulására 
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• a helyi történelmi értékek, hagyományok 

• az egész világot érintő globális problémák megismerése 

• az ember és a természet egységének felbomlása, az ember természet feletti uralmának 
kialakulása 

Idegen nyelv 

• a természet szeretete, hazai és külföldi környezeti problémák 

• környezetvédelem helyzete és szervezetei hazánkban és külföldön 

• nemzetközi felelősség a környezettel szemben 

Ének-zene 

• a természet szépségeinek megjelenése a népdalokban, a természet zenei ábrázolása 

• a természeti és művészeti szépségfogalom sokrétű kapcsolata 

• az élő és élettelen természet hangjainak felismertetése, az emberi hang jelentősége a 
hétköznapokban 

• a „zenei környezetszennyezés” felismerése és az ellene való védekezés 

• a zene közösségteremtő, közösségerősítő szerepe 

Testnevelés 

• a környezeti hatások egészséget, testi fejlődést befolyásoló hatása 

• a környezetszennyezés egészséget befolyásoló hatása 

• a testnevelés és a sport hatása az emberi kapcsolatokra, az együttműködés és a tolerancia 
fejlesztésére 

• a természetes anyagok használata a sportszerek és sportruházat gyártása során 

• az egészség és a környezet komplexitásának tudatosítása 

• a sportkörnyezet (öltözők, sporttelep, tornaterem) tisztán tartása 

Népismeret 

• az épített és természeti környezethez való viszony tradíciói 

• természetes anyagok használata 

• az ember viszonya a természethez 
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Etika 

• a természet károsítása nélküli teljes élet 

• utódainkra megfelelő élettér „hagyományozása”, az elhárítás lehetőségeinek felkutatása 

• a természet tisztelete, értékeinek felismerése emberi hasznosságától függetlenül 

• személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban 

• társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges környezetért 

• egészséges, környezettudatos életmód kialakítása 

A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei, lehetőségei 

• szakkörök 

• nyári táborok 

• iskolai átfogó környezetvédelmi programok, akciók, tanulóknak adott feladatok 

• kiállítások 

• iskolaújság, honlap, videotéka 

• média 

• tanulmányi kirándulás 

• szelektív hulladékgyűjtés 

• vetélkedők, tanulmányi versenyek 

• kapcsolattartás külső segítő partnerekkel 

• művészeti csoportok, ünnepségek 

3.1.8. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Programunkban hangsúlyos a felzárkóztatás, a tanulási problémák megelőzése, 

kezelése. Arra törekszünk, hogy minden gyermeknek biztosítsuk az eredményes 
tanulmányokat. Helyes tanulási technikák elsajátításával megelőzhető a tanulási kudarc, 
amelynek sok esetben nem képességbeli okai vannak, hanem a rossz tanulási módszer. Ez 
sokat segíthet a motivációban is. 

Célunk az átlaghoz igazodó fejlesztés helyett a gyerekek fejlettségéhez és egyéni 
különbözőségeihez igazodó differenciált fejlesztése, a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrációjának fokozottabb érvényesítése, az inkluzív iskola megalapozása, természetesen az 
intézmény jellegét (nemzetiségi gimnázium) messzemenőkig figyelembe véve. 
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Az esetleges megkülönböztetés különböző okaival, vagyis a nemi hovatartozáson, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy 
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés problémájával kiegyensúlyozottan kell 
foglalkozni. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy joguk van az egyenlő bánásmódra és a 
diszkriminációmentes életre, elő kell segíteni, hogy elgondolkodjanak a sokszínűség 
előnyeiről. Az egyenlőség nem jelent egyformaságot. Az egyenlőség elvét a különbségek és a 
sokszínűség figyelembevételével kell alkalmazni, törekedve arra, hogy az emberek valóban 
egyenlő bánásmódban részesüljenek 

Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell 
különösen 

a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 
elbírálása, 

b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 

Az oktatási intézményben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, 
szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, 
megbélyegzése vagy kirekesztése. 

A nemzetiségi oktatásban való részvételre a törvény előnyben részesítési kötelezettséget ír elő 
az adott nemzetiséghez való tartozáskor. Ez nem sérti az esélyegyenlőséget. 

Iskolánkban a hátránnyal élő tanulók semmilyen módon nem lehetnek megkülönböztetve 
társaiktól. 

- Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekbe meg kell tennie a szükséges lépéseket. Ennek 
felelőse az igazgató. 

- Pályázati és fenntartói segítséggel az intézmény akadálymentesítését meg kell oldanunk. 

A nevelőtestület minden tagja legyen tisztában az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó, 
toleráns légkört. Bővítse ezen irányú ismeretét. Probléma, esélyegyenlőség sérülése esetén 
jelezzen felettesének. 

3.1.9. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért 
dicséretben, illetve jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az intézmény igazgatója, 
a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. 
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A jutalmazás formája lehet csoportos és egyéni. A csoportos jutalmazás lehet oklevél, 
kirándulás vagy iskolán kívüli program. 

A tanulók egyéni jutalmazásának a következő fokozatai lehetnek:  

Szaktanári dicséret: Azon tanulók, akik valamely tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el, 
a szaktanár döntése alapján a szaktárgynak megfelelő elismerésben, dicséretben részesíthetők.  

Osztályfőnöki dicséret: Az osztályfőnök saját döntése, illetve pedagógustársai javaslata 
alapján a tanulót példaként állítja tanulótársai elé, a dicséretet írásban a szülőknek is 
tudomására hozza, valamint bejegyzi az osztálynaplóba.  

Igazgatói dicséret: A kötelességen túlmutató, osztálya vagy az intézmény hírnevét növelő 
teljesítményért az igazgató a tanulót dicséretben részesíti, erről a szülőket írásban értesíti; 
tényét az osztályfőnök a naplóba bejegyzi. 

Nevelőtestületi dicséret: A huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, a kiváló 
tanulmányi eredmény félévkor és év végén, az egyéb kimagasló eredmény a tanév bármely 
szakaszában jutalmazható. A dicséretre vonatkozó javaslatot a tanuló osztályfőnöke terjeszti 
elő, jóváhagyás esetén erről a szülőket írásban értesíti, valamint bejegyzi az osztálynaplóba. 

A magatartás és szorgalom elbírálásának helyi minősítésrendszerét – a tanulói közösség 
meghallgatása után – a szülői közösség és az iskolaszék véleményének figyelembe vételével – 
a nevelőtestület határozza meg az alábbiak szerint: 

- a magatartási fokozat az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki a közösséghez, annak 
tagjaihoz való viszonyt (felelősségérzet, önállóság, a közösség érdekében végzett 
tevékenység, viselkedés, hangnem) 

- a szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve fejezze ki a 
tanulmányi munkához való viszonyt (kötelességtudat, cselekvőkészség, rendszeresség, 
pontosság) 

A magatartás és szorgalom minősítésrendszerét az osztályfőnök a tanév elején ismerteti a 
tanulókkal. Az osztályfőnök és az osztályközösség szükség szerint, de legalább félévenként 
ellenőrizze a tanulók magatartásában és szorgalmában mutatkozó változást, a tapasztalatokról 
az osztályfőnök tájékoztassa szülőket. 

Magatartás: az igazolatlan mulasztás következményei: 

Igazolatlan órák 
száma 

Büntetés 
Javasolt maximális  

magatartási minősítés 

1-3 osztályfőnöki figyelmeztetés 4 (jó) 

4 - 10 osztályfőnöki intés 3 (változó) 

11 - 21 igazgatói intés 3 (változó) 
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21 óra felett fegyelmi eljárás 2 (rossz) 

A javasolt maximális magatartási minősítésnél az osztályban tanító tanárok 100%-ának 
egyetértésével, egy fokozattal el lehet térni. 

3.1.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának 
elvei és korlátai 

A tanulási folyamatban betöltött szerepe Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok aránya, 
fajtája tantárgyanként, tantárgycsoportonként eltérő, így meghatározása a munkaközösség és a 
szaktanár hatásköre. 

Az otthoni feladatkijelölés mindig a tanulási folyamat szerves részét alkotja, a későbbi 
számonkérés (szóbeli vagy írásbeli) alapját képezi. Elvárható, hogy az egyik tanóráról a 
másikra való felkészülés az átlagos képességű tanuló esetében ne haladja meg a 30 percet, 
tantárgyanként. Az otthoni írásbeli és szóbeli felkészülés javasolt alapja: tankönyv, órai 
vázlat, önálló forráskutatás (könyvtár, internet). 

Az otthoni munka formái 

Írásbeli házi feladat, melynek célja a gyakorlás, készségfejlesztés, ismeretek elsajátítása egyik 
tanóráról a másikra, melynek ellenőrzése rendszeres. Értékelhető szóban vagy írásban, 
és/vagy érdemjeggyel is. 

Szóbeli házi feladat, melynek célja a gyakorlás, készségfejlesztés, ismeretek elsajátítása egyik 
tanóráról a másikra, ellenőrzése rendszeres. Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy 
érdemjeggyel is. 

Házi dolgozat, melynek célja az ismeretek önálló alkalmazása, az egyéni felkészülés és 
adatgyűjtés. Elkészítésére minimum egy hét áll a tanuló rendelkezésére, ellenőrzése mindig 
megtörténik. Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is. 

Kiselőadás, melynek célja az önálló adatgyűjtés, kutató munka, felkészülés. Elkészítésére 
minimum egy hét áll a tanuló rendelkezésére, ellenőrzése mindig megtörténik. Értékelhető 
szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is. 

Adatgyűjtés, melynek célja a készségfejlesztés, az egyéni munka. Elvégzésére minimum két 
hét áll a tanuló rendelkezésére, ellenőrzése mindig megtörténik. Értékelhető szóban vagy 
írásban, és/vagy érdemjeggyel is. 

3.1.11. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom  

Német, mint idegen nyelv (DaF) 

Középszintű szóbeli tételek a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett érettségi 
vizsgához  
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Irodalmi tételek  

A tételek a vizsgázó által választható a) és b) feladatokat tartalmazzák, melyeket a  megadott 
szövegrészletek alapján kell kifejteni. 

Az irodalmi szövegrészletek az Anthologie für den Literaturunterricht I-II (Nemzeti  
Tankönyvkiadó Budapest 2003), illetve a kötelező olvasmányokból származnak.  

Autoren und ihre Werke  

1. Lessing Nathan der Weise  

2. Johann Wolfgang Goethe Faust  

3. Theodor Fontane Effi Briest  

4. E.T.A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi  

5. Thomas Mann Mario und der Zauberer  Autoren  

6. Bertolt Brecht  

7. Heinrich Heine  

8. Gerhard Hauptmann  Epochen  

9. Sturm und Drang  

10. Romantik  

11. Literatur der Jahrhundertwende  Gattungen  

12. Kurzgeschichte  

13. Die Novelle im Realismus  

14. Ballade  

15. Dramen aus der Schweiz  Motive  

16. Tödliche Liebe  

17. Tradition  

18. Freundschaft  

19. Kritik an der Konsumgesellschaft  

20. Die Folgen des Krieges  

Nyelvi tételek  
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A tételek egy-egy a témakörhöz kapcsolódó szöveget, valamint néhány, a szöveghez  
kapcsolódó lexikai, nyelvtani, nyelvhelyességi feladatot tartalmaznak.  

1. Menschen in der EU  

2. GJU  

3. Weinstraße  

4. Volkstanz  

5. Kulturelle Vielfalt  

6. Mehrsprachigkeit  

7. Urlaub  

8. Neue Freizeitangebote  

9. Redewendungen  

10. Erziehung  

11. Studium in Deutschland  

12. Heizung  

13. Schulradio  

14. Spuren der Vergangenheit  

15. Schulen in Deutschland  

16. Museen  

17. Ötzis Geheimnis  

18. Schüleraustausch  

19. Krankenpflege  

20. Bücher in der U-Bahn 

 

Német, mint idegen nyelv (DaF) 

Személyes vonatkozások, család  

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai  

Családi élet, családi kapcsolatok  
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A családi élet mindennapjai, otthoni teendők  

Személyes tervek  

Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellemzése  

Baráti kör  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel  

Női és férfi szerepek  

Ünnepek, családi ünnepek  

Öltözködés, divat  

Vásárlás, szolgáltatások (posta)  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között  

Környezetünk  

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

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek  

A városi és a vidéki élet összehasonlítása  

Növények és állatok a környezetünkben  

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a  

természet megóvásáért?  

Időjárás  

Az iskola  

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok  

A munka világa  

Diákmunka, nyári munkavállalás  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás  
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Életmód  

Napirend, időbeosztás  

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

megőrzésében, testápolás)  

Étkezési szokások a családban  

Ételek, kedvenc ételek  

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben  

Gyakori betegségek, sérülések, baleset  

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)  

Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik  

Színház, mozi, koncert, kiállítás, stb.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport  

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet 

Kulturális események  

Utazás, turizmus  

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés  

Nyaralás itthon, illetve külföldön  

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése  

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai  

Tudomány és technika  

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés  

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben  

 

 

Középszintű érettségi vizsga témakörei – Informatika 

A számítógép fő egységei 
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Szoftverek 

Operációs rendszerek: feladatok, osztályozás, alapfogalmak 

Operációs rendszerek alapvető feladatainak ismerte és alkalmazása 

Adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos kialakítása 

Képszerkesztés 

Hangszerkesztés 

Videószerkesztés 

Adatbázisok. Adatbázistervezés 

Információkeresés, információközlési rendszerek 

Információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai. Adatvédelem. Szerzői jogok 

E-szolgáltatások szerepe és használata 

Könyvtári informatika 

Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata. 

Adott feladathoz tartozó algoritmus megfogalmazása. 

Programozási tételek 

Elemei és összetett adatok 

Egyszerű feladatokhoz programírás 

Szimulációk 

KÖZÉPSZINT Ű SZÓBELI Témakörök BIOLÓGIÁBÓL 

1. tétel - Atomerőműveink 

2. tétel – Civilizációs ártalmaink és globális problémáink 

3. tétel – Hulladékgazdálkodásunk helyzete 

4. tétel – Termőföldjeink helyzete 

5. tétel – A légszennyezés problémája 

6. tétel – A természet- és környezetvédelem 

7. tétel – A gyomnövényzet 
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8. tétel – Nyári hőmérsékleti rekordok 

9. tétel – Az élelmiszergazdaságban használatos vegyszerek 

10. tétel – Csata a föld mélyén: vetélkedő gyökerek 

11. tétel – Hogyan élhetnénk egészségesebben? 

12. tétel – Egészség és betegség 

13. tétel – Hogyan táplálkozhatunk egészségesen? 

14. tétel – A daganatos betegségek 

15. tétel – A kiválasztó szervek egészségtana 

16. tétel – A keringése rendszer egészsége 

17. tétel – A légzőrendszer egészsége 

18. tétel – A mozgási szervrendszer egészsége 

19. tétel – Az immunrendszer és az egészség kapcsolata 

20. tétel – Családtervezés 

Középszintű érettségi vizsga témakörei: Angol nyelv. 

1 Személyes vonatkozások. 

2 Család. 

3 Baráti kőr.  

4 Ünnepek. 

5 Vásárlás. 

6 Környezetünk (lakóhely). 

7 Város- vidék. 

8 Időjárás. 

9 Környezet megóvása.  

10 Tanulás. 

11 Diákmunka. 

12 Életmód. 

13 Etelek, étkezési szokások. 
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14 Betegségek (gyógymód)  

15 Szabadidő (színház,mozi,kiállítás). 

16 Sport. 

17 Olvasás,Tv,internet. 

18 Utazás (turizmus) 

19 Tudomány. 

20 Közlekedés.  

Geographie – Abitur – Themenkreise 

- Der Aufbau und die Struktur des Sonnensystems 

- Die Erde als Himmelskörper  

- Die Grundlagen der Plattentektonik und deren Zusammenhang mit dem Vulkanismus und 
der Entstehung der Erdbeben 

- Die innere Struktur der Erde 

- Die Gebirgsbildung und die strukturellen Einheiten der Kontinente  

- Die Zusammensetzung und die Struktur der Atmosphäre 

- Die Wetter und Klimaelemente 

- Die globale Luftzirkulation 

- Die chemischen und physikalischen Eigenschaften und die Bewegungen des Meerwassers 

- Die wichtigsten Merkmale der Seen, Flüsse und des unterirdischen Wassers  

- Die Entstehung der solaren Klimazonen und die wichtigsten Merkmale der heißen Zone 

- Die allgemeinen Charakterzüge und die einzelnen Klimagebiete der gemäßigten Zone 

- Die allgemeinen Charakterzüge und die einzelnen Klimagebiete der kalten Zone, die 
vertikale Zonalität 

- Die Rolle des Wassers und des Eises in der Oberflächenformung 

- Die naturgeographischen Charakterzüge der Alten Welt 

- Die naturgeographischen Charakterzüge der Neuen Welt 

- Die Entstehung des Karpatenbeckens und die geologischen Charakterzüge von Ungarn 

- Die allgemeinen naturgeographischen Charakterzüge Ungarn 
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- Die physische Geographie Transdanubiens 

- Die physische Geographie der Großen Tiefebene und des Nördlichen Mittelgebirges 

- Die Zusammensetzung und räumliche Verteilung der Weltbevölkerung  

- Der demographische Übergang und  die wichtigsten Tendenzen des 
Bevölkerungswachstums der Erde 

- Die menschlichen Siedlungen 

- Die Entwicklung und die wichtigsten Eigenschaften der heutigen Weltwirtschaft 

- Der wirtschaftliche Entwicklungstand der Länder und die Wirtschafts- und 
Außenhandelsbeziehungen zwischen den Ländern der Welt  

- Der primäre Wirtschaftsektor 

- Der sekundäre Wirtschaftssektor 

- Der tertiäre und quartäre Wirtschaftsektor 

- Die vertikale und horizontale Struktur der ungarischen Landwirtschaft 

- Die vertikale und horizontale Struktur des ungarischen Bergbaus und Industrie 

- Die bevölkerungsgeographischen Charakterzüge von Ungarn 

- Die siedlungsgeographischen Verhältnisse von Ungarn 

- Die allgemeine Wirtschaftsstruktur und die Lage in der heutigen Weltwirtschaft Ungarns 

- Die ungarischen Regionen 

- Die Entwicklung, Rolle und Funktion der Europäischen Union 

- Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Merkmale der Vereinigten Staaten von Amerika.  

- Die Entwicklung und Rolle in der heutigen Weltwirtschaft von Japan und der NIC Länder 

- Die Länder und Ländergruppen, die eine spezifische Rolle in der Weltwirtschaft haben 

- Die regionalen Integrationen und internationalen Organisationen 

- Die globale Erwärmung als Umweltproblem 

Themenkreise für die mündliche Abiturprüfung im Fach Geschichte 

Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, materielle Kultur 

1. Károly Róbert und seine Tätigkeit 

2. Die großen geographischen Entdeckungen und ihre Auswirkungen 
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3. Maria Theresia und Joseph II. 

4. Konsolidierung in der Bethlen-Ära 

Bevölkerung, Siedlung, Lebensweise 

5. Reformation und Gegenreformation 

6. Die Türkenzeit in Ungarn auf der Bilanz 

Individuum, Gemeinschaft, Gesellschaft 

7. Staatssysteme im Vergleich: Athen kontra Sparta 

8. Die goldene Bulle und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen 

9. Die Tätigkeit von István I. 

10. Ein Herrscherportrait: Mátyás Hunyadi 

Funktionen der modernen Demokratien 

11. Übergang vom feudalabsolutistischen in einen bürgerlichen Staat 

12. Die Wende in Ungarn 

Politische Institutionen, Ideen, Ideologien 

13. Zivilisationsformende Bedeutung des Christentums im Mittelalter 

14. Die Reformvorstellungen von Széchenyi und Kossuth im Vergleich 

15. Ausgleich 1867 

16. Nationalsozialismus 

Internationale Konflikte und Zusammenarbeit 

17. Deutschland wird zur Großmacht 

18. Ungarn im 2. Weltkrieg 

19. Revolution und Freiheitskampf 1956 

20. Globalisierung und ihre Folgen 

Középszintű fizika érettségi tételek 

1. A haladó mozgások  

2. Periodikus mozgások  

3. Az erő 
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4. Mechanikai egyensúly  

5. Hőtágulás  

6. Gázok állapotváltozásai  

7. A termodinamika főtételei  

8. Halmazállapot-változások, fajhő 

9. Időben állandó erőterek  

10. Az elektromos áram  

11. Az elektromágneses indukció  

12. A fény  

13. Hullámok  

14. Az energia fajtái, munka, teljesítmény  

15. Megmaradási törvények (energia, tömeg, lendület, töltés)  

16. Az atom szerkezete  

17. Magfizika  

18. Az anyag kettős természete  

19. Csillagászat  

20. Gravitáció 

Középszintű kémia érettségi tételek 

Általános kémia: 

• Az atommag felépítése 

• Az elektronburok szerkezete 

• A periódusos rendszer 

• Molekulák szerkezete 

• Másodrendű kémiai kötések 

• A kristályrács típusok összehasonlító jellemzése 

• A kémiai kötések jellemzése 

• Redoxifolyamatok. Galvánelemek 
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• Az elektrolízis 

Szervetlen kémia:  

• A klór és vegyületei 

• A nitrogén és az ammónia 

• Az alumínium 

• A vas- és acélgyártás 

Szerves kémia:   

• Telített szénhidrogének 

• Telítetlen szénhidrogének 

• Az aromás szénhidrogének: a benzol 

• Alkoholok 

• Észterek 

• Szénhidrátok 

• Fehérjék 
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Középszintű testnevelés érettségi témák 

Themenbereiche aus Körpererziehung für mündliche Prüfung 

1. Die Olympische Spiele 

Festspiele der Antike, die Geschichte, die antiken Disziplinen, Zeremonie- Symbole, 
Olympische Spiele der Neuzeit, Boykotte, die erfolgreichsten Sommerspiele für Ungarn, die 
erfolgreichsten Sportarten, die beliebtesten Sportler, ungarische Olympiasieger. 

2. Die gesunden Lebensweise 

Die Wirkung auf die Entwicklung der Muskulatur und des Blutkreislaufes. Faktoren, die die 
Lebensweise beeinflussen, Makro-, Mikronährstoffe. 

3. Entwicklung der Individualität 

4. Doping 

Wirkung des Dopings, Dopingsmittel, Dopingskontrolle, Dopingskandale 

5. Aufwärmung 

Warum wichtig, Wirkung, Arten, Phase, Länge und Intensität 

6. Athletik 

Geschichte, Entwicklung der Sportart, Disziplinen, ungarische Ergebnisse 

7. Geräteturnen 

Geschichte, Geräte für Frauen und Männer, ungarische Ergebnisse, die notwendigen 
körperlichen Fähigkeiten im Turnen 

8. Schwimmen 

Wirkung, Schwimmarten, Größe des Schwimmbeckens, ungarische Ergebnisse 

9. Konditionelle Fähigkeiten 

Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gewandheit, Beweglichkeit, Kraftentwicklung, Pulsfrequenz, 
Pulsmessung. 

10. In der freien Natur ausübende Sportarten 

Physiologische Wirkung und Bedeutung, Wanderung, Skilauf, Biathlon, Rennrodel, Skeleton, 
Bob, Bergklettern usw., eine freigewählte Natursportart vorstellen 

11. Ballspiele 
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Handball, Basketball, Volleyball, Fußball, Definition, Kategorien, Gruppen, populär- 
warum?, ein gewähltes Ballspiel vorstellen, Geschichte, Regel, Spielzeit, Zahl der Spieler, 
ungarische Ergebnisse usw. 

12. Entwicklung des Menschen zwischen 10-18 Jahren 

13. Kampfsportarten 

Kampfkunst, Grundlage der asiatischen Kampfsportarten, die berühmtesten Kampfsportarten, 
eine gewählte Kampfsportart vorstellen 
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4. A kollégium pedagógiai programja 

A Német Nemzetiségi Gimnázium kollégiumának kiegészítő pedagógiai programja 

4.1. Bevezetés 

Bár a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (46/2001 (XII. 22.) nem változott, az új 
köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény), az új nemzetiségi törvény (2011. évi 
CLXXIX. törvény) és az emberi erõforrások minisztere 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a 
nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról szükségessé teszi a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium kollégiumi 
pedagógiai programjának felülvizsgálatát, felfrissítését és megújítását. 

4.2. Helyzetfeltárás és –értékelés 

4.2.1. Társadalmi, gazdasági, oktatáspolitikai tendenciák, változások, új kihívások 

Kollégiumunk társadalmi alapfeladata, hogy megteremtse a megfelelő feltételeket és esélyt 
adjon azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad 
iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, a nemzetiségi oktatásra, illetve akiknek a szülő 
nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. (2011. évi CXC. törvény 17. §) 

Az elmúlt időszakhoz viszonyítva a társadalmi változások új kihívások elé állították a 
kollégiumi pedagógiai-nevelői munkát.  

A kollégiumi nevelőtestület egyre több negatív jelenséggel szembesül, melynek 
következtében nő a megoldandó problémák száma (ilyen pl. a családok elszegényedése, 
egzisztenciális ellehetetlenülése).  

Ezzel párhuzamosan új hangsúlyok, új tendenciák jelennek meg a neveléselméletben is. Az 
utóbbi évtizedekben a munkaerőpiac elvárásai is változóban vannak, így megváltoztak a 
sikeres pályaválasztás előfeltételei és a felsőfokú intézményekbe való felvétel módja is. A 
kollégium alapvető pedagógiai-nevelői céljaival összhangban ez a hátránykompenzáló-
fejlesztő munka módosítását is maga után vonja. 

A globalizált világ hatásaként a nemzeti és nemzetiségi sajátságok egyre inkább eltünedeznek, 
háttérbe szorulnak. Az újabb generációk számára már kevésbé természetes nemzeti és 
nemzetiségi kultúrájuk elsajátítása kisgyermekkorban, a Német Nemzetiségi Szakkollégium 
számára így külön kihívást jelent egy olyan környezet, légkör megteremtése, amely az 
általános pedagógiai feladatok mellett, a nemzetiségi identitástudat felébresztését, 
ébrentartását is szolgálja. 

4.2.2. Fenntartói és egyéb partneri, környezeti elvárások 

A kollégium kiemelt feladata, hogy alkalmassá tegye tanulóinkat arra, hogy a megszerzett 
tudással élni tudjanak, képessé váljanak annak továbbadására. Ennek folyományaképp nagy 
hangsúlyt fektetetünk a tudás alapú társadalomban nélkülözhetetlennek tartott 
kulcskompetenciák kialakítására és fejlesztésére. 
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A kollégium elsődleges célja az önálló és motivált tanulást és felkészülést támogató, nyugodt 
és biztonságos légkör biztosítása a gimnázium kollégista diákjai számára. Hosszú távú célja a 
főváros, valamint a nagy- és kistelepülések német nemzetiségű értelmiségi utánpótlásának 
nevelése, felkészítés a nemzetiségi értelmiségi munkára, a vezetői szerepek gyakoroltatása. 
Mindehhez olyan szakkollégiumot valósít meg, ahol a hon- és népismeret, a hagyományőrzés, 
az identitástudatra nevelés kiemelt jelentőséggel bír.  

Pedagógiai Programja azokra az európai, hazai és ezen belül elsősorban magyarországi német 
nevelési értékekre és haladó hagyományokra épít, amelyek megalapozzák a jelenlegi 
magyarországi nemzetiségi kollégiumi nevelést; különös tekintettel a humanista, közösségi 
értékekre, továbbá a tehetséges tanulók kiválasztásában és gondozásában, a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, az esélykülönbségek csökkentésében, a kultúra-
közvetítésben betöltött szerepére. 

A Német Nemzetiségi Gimnázium kollégiuma a gimnázium nevelő-oktató tevékenységéből 
aktív részt kíván vállalni, a maga sajátos eszközeivel igyekszik azt kiegészíteni.  Ehhez 
hozzátartozik - az iskola jellegéből adódóan - a nemzetiségi kultúra ápolása is. A kollégium 
együttműködik a gimnáziummal, figyelembe véve annak pedagógiai célkitűzéseit. 
Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, 
biztonságot és érzelmi védettséget nyújt a tanulóknak. A kollégium a megfelelő pedagógiai 
környezet biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése 
során kialakuló „mikro-társadalomban” a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a 
döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, 
gyakorlását. Ezzel a kollégium sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

4.2.3. A működés feltételrendszere 

4.2.3.1. Humán erőforrás, személyi feltételek, szervezeti jellemzők 

A Német Nemzetiségi Gimnázium Kollégiuma a Német Nemzetiségi Gimnázium és 
Kollégiummal közös igazgatású intézmény. 

a) A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium kollégiumának vezetési szerkezete 

 

Igazgató

Kollégiumvezető

Szakos 
nevelőtanárok

Csoportvezető  
nevelőtanárok

Éjszakai 
ügyeletes 

nevelőtanárok
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b) Elvárások 

A kollégiumban a nevelési feladatokat – a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 
végzettséggel, német nyelvtudással rendelkező – nevelőtanárok végzik, akik 

- rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai 
ismeretekkel rendelkeznek; 

- képesek a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésre, 
jártasak a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában; 

- egyéniségükkel, megjelenésükkel, felkészültségükkel, műveltségükkel, életmódjukkal 
követendő példaként szolgálhatnak a kollégistáknak; 

- megfelelő empátiával rendelkeznek, nevelői eljárásaikban, pedagógiai 
kommunikációjukban a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretet helyezik 
előtérbe; 

- folyamatosan együttműködnek a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő 
személyekkel, intézményekkel, nemzetiségi szervezetekkel, önkormányzatokkal; 

- szakmai tevékenységeik során együttműködnek a kollégiumi nevelőtestület vezetőivel 
és tagjaival. 

A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a 
gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása jellemzi. Jelenlétük, 
megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényező. 

c) Értékelés és célok 

A kollégium fontosnak tartja a kiegyensúlyozott légkört, a szervezett és összehangolt 
pedagógiai munka folyamatosságának biztosítását és a pedagógusok közti mindennapos 
információátadást. Ennek fejlesztése érekében az intézmény célul tűzi ki havonta egy 
munkaközösségi értekezlet összehívását, melyen az esetleges problémák megvitatásra és a 
fejlesztési feladatok kitűzésre kerülnek. 

4.2.3.2. Gazdálkodási jellemzők, tárgyi- dologi feltételek 

Német Nemzetiségi Gimnázium Kollégiumának épülete címe: 

1203 Budapest 

Vízisport u. 7. 

1995 óta üzemel kollégiumként. Tulajdonosa a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata.  

Az épület három szintes, a felső szinten 12 lakószoba és egy tanulóhelyiség, az első emeleten 
10 lakószoba, egy gondnoki iroda, két nevelői szoba (egy nappalos és egy éjszakás), ill. 
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mindkét szinten főzőkonyha, takarítóhelység és számítógéppark található. Minden szoba 
összkomfortos: tartozik hozzá egy előtér és egy fürdőszoba WC-vel.  

A földszinten helyezkedik el a porta, két orvosi szoba, a kollégiumvezető irodája, a 
takarítóhelységek, az étkező, a konyha és a könyvtár.  

A pincében van a kazánház, a mosókonyha, a személyzetet kiszolgáló helyiségek és a raktár. 
A kollégiumhoz tartozik egy kert és egy salakpálya is. Az akadálymentesítés egyelőre nem 
megoldott. Az épületben tanítási időben hét közben 24 órás felügyelet van (portaszolgálat, 
nevelőtanári jelenlét), hétvégén és tanítási szünetek idején – amennyiben a kollégista tanulók 
nem veszik igénybe a kollégiumi szolgáltatást -  az épület riasztóval védett. 

Lakószobák: kétszobás blokkok, két-két ággyal, ill. emeletenként egy-egy különálló kétágyas 
szoba összesen 42 fő számára. 

Berendezésük: heverők, szekrény, tanulóasztalok, székek, könyvespolc, telefon, parafatábla, 
képek. 

Az előtérben: hűtőszekrény, cipőpolc, tároló polc, mosdókagyló 

A fürdőszobában (blokkonként egy): zuhanykabin, kézmosó kagyló, WC. 

Ebédlő: 8 nagy és 2 kis étkezőasztal székekkel, teríték, zárható, üveges vitrinek, színes tévé, 
dekóder, házimozi-rendszer, DVD-lejátszó. 

Könyvtár, olvasóterem: 5 olvasóasztal székekkel, könyvszekrények német és magyar nyelvű 
anyaggal (kötelező olvasmányok, szótárak, lexikonok, tankönyvek, kézikönyvek), színes tévé, 
dekóder, pianínó, zongoraszék, műanyag tábla, 3 db olvasólámpa. 

Számítógéppark: 8 számítógép a szükséges kiegészítőkkel (monitor, billentyűzet, egér, 
számítógépasztal székkel). 

Szintenként 4 társalkodó asztal székekkel, cserepes virágok. 

Főzőkonyhák (szintenként egy): hűtőszekrény, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, mosogató, 
konyhaszekrény. 

Nevelői szoba: hűtőszekrény, mosogató, polcos beépített szekrény, ágy, 2 db asztal, 4 db 
szék, könyvespolc, tanári kézikönyvtár, számítógép a szükséges kiegészítőkkel (monitor, 
billentyűzet, egér, nyomtató, hangszórópár), számítógépasztal polccal, TV, dekóder. 

Az éjszakai nevelői szoba: 2 db heverő, szekrény, tanulóasztalok, székek, könyvespolc, 
telefon, parafatábla, képek. 

A nevelői szobákhoz WC, mosdó- és zuhanyzóhelyiség is tartozik. 

Sportolási lehetőségek: röplabda- és kosárlabdapálya az udvaron. 

Az intézmény adottságai, felszereltsége, oktatási anyagokkal, eszközökkel való ellátottsága 
jónak mondható (bár a számítógéppark és a hozzá tartozó egyéb berendezések kissé 
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elavultak), szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános 
kritériumainak. A kollégium gondoskodik a diákok nyugodt tanulásáról, az önálló 
ismeretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, 
a szakkörök működésének feltételeiről, biztosítja a tanulók nyugodt pihenését, az egyéni 
visszavonulás lehetőségét. 

4.2.4. A tanulók (tanuló-összetétel) jellemzői 

A kollégium diákjai a Német Nemzetiségi Gimnázium tanulói. Felvételért a gimnázium 
bármely tanulója folyamodhat. Az elmúlt években megfigyelhető volt az összetétel változása: 
korábban főként vidéki településekről, nagy távolságból érkeztek kollégistáink, az utóbbi 
tanévekben azonban megnövekedett a szociális alapon rászorulók száma. 

Általánosságban megfigyelhető, hogy a lányok és fiúk aránya a kollégiumban 2:1. 
Fogyatékkal élő kollégista az eltelt időszakban nem volt. 

A kollégium célja az intézmény vonzóvá tételével az állandó teljes feltöltöttség biztosítása. 

4.2.5. A nevelőmunka helyzete 

A kollégium igazodva a köznevelési törvény rendelkezéseihez, a nevelési folyamat során a 
tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – csoportos és egyéni 
foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít specifikumként a nemzetiségi 
sajátosságokra. 

1. Hátránykompenzáció és 
tehetséggondozás német 
nyelv és irodalom tárgyból 
rendszeres szaktanári 
vezetéssel (évf. differenciált) 

2. Hátránykompenzáció és 
tehetséggondozás magyar 
nyelv- és irodalom tárgyból 
rendszeres szaktanári 
vezetéssel (évf. differenciált) 

3. Hátránykompenzáció és 
tehetséggondozás 
matematika tárgyból 
rendszeres szaktanári 
vezetéssel (évf. differenciált) 

4. Hátránykompenzáció 
angol nyelvből (évf. 
differenciált)  

5. Önismereti, tanulás-
módszertani foglalkozások, 
pályaorientáció és 
pályaválasztási tanácsadás 

6. Hagyományőrző, 
honismereti foglalkozások: 
évf. differenciált 

7. Szakkörök (rendszeres) 

színjátszó 

kézműves 

öko szakkör (környezeti nevelés) 

 

A kollégium nevelői felkészültek, lépést tartanak a pedagógiai munka elvárás-rendszerének 
változásaival. Alkalmazzák a legújabb módszereket mind a hátránykompenzáció, mind a 
tehetséggondozás terén: 
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- differenciálás tudásszint, érdeklődés, tartalom és tanulási követelmények szerint; 

- önálló tanulás támogatása; 

- audiovizuális és informatikai technológiák és médiumok bevonása; 

- kompetenciaalapú kommunikatív nyelvi fejlesztés; 

- diák-diák tanulócsoportok működtetése. 

A hátránykompenzáció és a tehetséggondozás kiterjed az intézmény nem kollégista diákjaira 
is. 

4.2.6. A tanulók mindennapi iskolai felkészülésének segítése, tanulmányi munkájának 
támogatása. Hátránykompenzáció. Tehetséggondozás. 

A tanulók önálló felkészülése saját szobájukban, szilenciumok keretében történik. A 
nevelőtanárok segítik a diákokat a tanulás helyes módjának és ésszerű időbeosztásnak 
kialakításában. 

A szilenciumok rendje:  16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45 

A szilenciumi tanulás rendje: asztalnál, a széken ülve (ágyon orvosi igazolás esetén, ill. 
kötelező olvasmány olvasása címén).  

A nevelőtanárok minden szilencium kezdetén és alkalmanként szúrópróbaszerűen ellenőrzik a 
tanulási fegyelmet a szobákban. 

A szilenciumok előtt és után a kollégium biztosítja a tanulni kívánók nyugalmát. A 22:00 órás 
takarodót követően 23:00-ig megengedett az ágyban, olvasólámpánál történő tanulás. 

A tehetségek kibontakoztatása, a hátránnyal küzdők felzárkóztatását segítő foglalkozások, a 
hátránykompenzáció, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés a gimnázium és a 
kollégium összehangolt pedagógiai programja alapján zajlik.  

a) Hátránykompenzációt és tehetség-kibontakozást segítő tantárgyi foglalkozások 

- rendszeres tantárgyi fejlesztő tevékenység kiscsoportos formában vagy egyénileg; 

- folyamatos tantárgyi csoportos vagy egyéni felzárkóztató foglalkozások; 

- nemzetiségi szakismeretek hiányosságainak pótlása, ill. a megszerzett tudás 
elmélyítése; 

- nevelőtanárilag ösztönzött diáktársi segítségnyújtás; 

- műveltségi hiányok csökkentése különféle rendezvényekkel, előadásokkal. 

Az iskolában szerzett ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében a kollégium 
különböző szakköröket, diákköröket, rendezvényeket szervez. 
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b) Tehetség-kibontakoztatást segítő egyéb foglalkozások 

- versenyre felkészítés (magyar, német nyelvű tanulmányi versenyek, versmondó 
versenyek, színjátszó fesztivál) 

- nemzetiségi (honismereti) foglalkozások, előadások 

- könyvtári kutatómunka 

- színjátszó csoport 

- kézműves szakkör 

- öko szakkör 

4.2.7. A tanulókról való gondoskodás, személyes törődés. Gyermek- és ifjúságvédelem 

A kollégiumban három csoport működik évfolyamok szerinti elosztásban, egy-egy 
nevelőtanár vezetésével.  A csoportvezető nevelőtanár feladata megismerni csoportja 
diákjainak egyéniségét, érdeklődési körét, szüleivel való kapcsolatát, családi hátterét. 

A csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, 
tevékenységek megbeszélése, értékelése történik. A foglalkozások célja, hogy a tanulók 
elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés normáit, a 
szociális viselkedés alapvető szabályait, a konfliktuskezelő képességet. A tanulók életének, 
testi-lelki egészségének védelme érdekében hangsúlyt kap a prevenciós tevékenység 
(balesetek, káros szenvedélyek [dohányzás, alkohol, drogfogyasztás] kialakulásának 
megelőzése) és az agressziókezelés. Fontos a csoportkohézió fejlesztése, cél a csoportvezető-
tanár és a csoport tagjai közti kölcsönös bizalmon alapuló szorosabb kapcsolat folyamatos 
építése. 

A tanulók az egyéni törődést biztosító foglalkozásokon tárhatják fel egyéni problémáikat, 
ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. A nevelőtanárok 
figyelemmel kísérik a diák: 

- magatartását és szorgalmát, 

- iskolai előmenetelét, 

- általános lelkiállapotát, 

- személyes higiéniáját és szobájának igényességét, 

- társaihoz, a nevelőtanárokhoz, a kollégium egyéb dolgozóihoz és általában az 
iskolához való viszonyát, 

- káros szenvedélyek felé való esetleges fordulását, 
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- és ha szükséges, négyszemközti elbeszélgetéseken igyekeznek feltárni a problémák 
okait, orvosolni azokat, ill. szükség esetén (kompetenciahatárok) szakember segítségét 
kérik. 

4.2.8. Közösségi élet. Hagyományőrzés és -ápolás. Diákönkormányzati munka 

A kollégium, mint közösségi helyszín nagy hangsúlyt fektet – nemzetiségi jellegénél fogva – 
a közösségi érzés, az identitástudat, az önszervező készségek kialakulásának elősegítésére, 
valamint a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, és a szociális készségek 
(empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, 
szervezőkészség, stb.) fejlesztésére. 

Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom 
kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, nemzetiségi és vallási 
sajátosságokra, segít a hozott és szerzett hátrányok kezelésében és kompenzálásában. Az 
intézmény egyéni arculatának kialakításához önálló hagyományok megteremtésére és 
ápolására törekszik. Kívánatos, hogy a diákok magukénak érezzék kollégiumukat. 

A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált 
kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés. E feladatok 
megvalósításában kiemelt szerepet, és megfelelő teret kap a kollégiumi diákönkormányzati 
rendszer. 

A kollégiumban működik diákönkormányzat. A vezetőség tagjai: elnök, elnökhelyettes, titkár. 
Munkájukat összehangoltan végzik. Az önkormányzat működését az intézmény vezetése 
személyi és tárgyi feltételek biztosításával segíti. 

A DÖK feladatköre:  

- értékelés a szobák közötti tisztasági verseny alkalmával az értékelő bizottság 
tagjaként; 

- a házirend folyamatos felülvizsgálata, javaslattétel a kollégium mint közösség 
hatékonyabb együttműködésére; 

- részvétel a felmerülő diákközösséget is érintő konfliktusok kezelésében, 
megoldásában; 

- részvétel fegyelmi ügyek rendezésében; 

- a nemzetiségi kollégiumi kirándulások és programok megszervezésében való aktív 
részvétel. 

a) A közösségi élet megszervezése (az aláhúzással kiemelt rendezvények, események a 
kollégium saját szervezésű programjai) 

- a gimnáziumi évnyitón való részvétel; 

- a kollégiumi csoportok megalakulása tanév elején; 
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- születés- és névnaposok megünneplése (csoport szinten)  

- a gimnáziumban megrendezett gólyabálon való részvétel; 

- október 6-i megemlékezés a gimnáziummal közös szervezésében; 

- október 23-i ünnepség a gimnáziummal közös szervezésben; 

- karácsonyi sütemények készítése hagyományos magyarországi német receptek 
alapján; 

- karácsonyi ünnepség nemzetiségi német és magyar műsorral; 

- a gimnáziumi szalagavatón való részvétel; 

- a gimnázium által szervezett svábbálon való részvétel és az arra való készülés; 

- március 15-i ünnepség a gimnáziummal közös szervezésben; 

- házi sportversenyek 

- csoporttablók készítése fotózással; 

- ballagók búcsúztatása; 

- a gimnáziumi ballagási ünnepségen való részvétel; 

- a végzősök szerenádja; 

- a gimnáziumi évzárón való részvétel; 

- német nyelvű színjátszó csoport működtetése a gimnáziummal közösen, a 
fellépéseiken való részvétel, és azok megtekintése; 

- év eleji alakuló diákönkormányzati gyűlés, szükség szerint elnökségi választással; 

- második félév eleji DÖK gyűlés; 

- DÖK-gyülések eseti szükség szerint tanulói vagy nevelőtanári indítvány alapján. 

A felsorolásból is kiderül, hogy a teljes diákságot megmozgató közösségi programok 
nagyrészt a kollégium és a gimnázium viszonylatában zajlanak. 

Az országos gazdasági helyzet változása bizonyos feladatok teljesítését megnehezítette, vagy 
lehetetlenné tette. Így például a diákok kulturális programokon való ingyenes részvétele nem 
megoldható. Színház-, ill. múzeumlátogatások csak önköltségi alapon szervezhetőek (és még 
így is problémát jelent a kísérő tanár részvételének finanszírozása). 
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4.2.9. Kapcsolatrendszer 

A kollégium kapcsolatrendszerét az SZMSZ vonatkozó rendelkezései alapján építi ki.  

4.2.9.1. A gimnázium és a kollégium közössége, a kapcsolattartás rendje 

A kollégiumvezető az igazgató munkáját a nevelési igazgatóhelyettessel együtt segíti az 
intézmény egészét illetően különös tekintettel a kollégium működésére. 

A kollégiumi nevelőtanárok az iskola nevelőtestületének tagjai, részt vesznek az intézmény 
minden értekezletén, rendezvényén, gyűlésén, fogadóóráján. 

A kollégiumi nevelőtanárok és a gimnázium tanárai napi munkakapcsolatban állnak 
egymással.  

Neveltjeik haladását, magatartását illető kérdésekben rendszeres megbeszélést folytatnak a 
tanulók szaktanáraival, osztályfőnökével, tájékozódnak az esetleges tanulási nehézségekről, 
viselkedési problémákról. 

4.2.9.2. A szülőkkel való kapcsolattartás formája és tartalma 

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot 
tart a szülőkkel (szülői értekezletek, telefonkapcsolat, személyes megkeresés, rendezvények, 
üzenő füzet útján), egyéb törvényes képviselőkkel, szülői szervezetekkel (közösségekkel). A 
kollégiumi szülői értekezlet a gimnáziummal azonos napon évente kétszer 16:00 órakor kerül 
megrendezésre. Jelenlévők: a kollégiumvezető, nevelőtanári kar és a szülők.  

A társadalmi változások, a család fogalmának, szerepének módosulása szükségessé teszik a 
kollégiumban lakó tanulók szüleivel való kapcsolattartás átértékelését.  

A kollégium és a szülők szoros együttműködése nemcsak kívánatos, hanem szükséges a 
hatékony nevelés eléréséhez. Ezt elősegítendő indítunk útra egy új kollégiumi hagyományt: a 
családi nap rendezvényét. Ezen a hétvégi programon szülők, kollégisták, nevelők közösen 
munkálkodnak egy előre meghatározott feladat elvégzésén. A közös munka erősíti az 
együttműködő-készséget, az összetartozás érzését és lehetővé teszi a szülő – nevelő 
viszonylatban a közvetlen, bizalmas kapcsolat kialakulását. A nap folyamán közösen 
megvalósítandó cél – német nemzetiségi szakkollégium lévén – mindig nemzetiségi témájú. 

4.2.9.3. Külső kapcsolatok rendszere 

Az intézmény külső szervezetek, intézmények (Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Pesterzsébet, Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata, etc.), személyek felé történő hivatalos képviselete az intézményvezető joga 
és kötelessége, melyet átruházhat más intézményi alkalmazottra is. 

A kollégium a tanulók szociális, gyermekjóléti problémáit tekintve a gyermekjóléti 
szolgálatokkal áll kapcsolatban. 
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4.2.9.4. Az együttműködés hatása a kollégium működésére 

A kollégium számára törvényi előírás a kapcsolatok megfelelő kiépítése. A 
kompetenciahatárokon túllépő problémák megoldásában az élő és kiépített kapcsolatrendszer 
(gyermekvédelmi jelzőrendszer) elengedhetetlen segítséget nyújt.  

4.3. A nevelőmunka fejlesztésének programja 

4.3.1. Intézményi nevelésfilozófia, a nevelés alapelvei 

Az új Pedagógiai Program alapján megfogalmazott nevelési alapelvek: 

- a nemzetiségi identitástudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 

- reális nemzet- és nemzetiségkép és a közösséghez való kötődés kialakítása, formálása; 

- nemzetiségi kultúra megismertetése és ápolása; 

- egyéb nemzetiségi hagyományok tisztelete, továbbvitele, teremtése; 

- a nemzetiségi történelem megismertetése; 

- az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok és a 
nemzetiségi jogok megismerése és érvényesítése; 

- demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

- az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáinak, hátterének, veszélyeinek fel- és 
megismertetése; 

- a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; 

- az alapvető erkölcsi normák betartása; 

- önálló és motivált tanulás elsajátíttatása; 

- „a hátránykompenzáció a diák, és nem a tantárgy segítését jelenti”; 

- különböző irányú tehetségek felkutatása, támogatása és fejlesztése; 

- az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 

- fogyatékos tanulóknál a fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembe vétele; 

- építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére, önállóságra nevelés; 

- művelődésre való bíztatás egyéni példamutatás és személyes motiválás által; 

- az egészséges életvitel, a helyes életmódminta közvetítése; 

- a rendszeres sportolás támogatása; 
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- az egyéni adottságok és készségek felfedeztetése, és az azoknak megfelelő 
pályaválasztás segítése, azaz az önismeret fejlesztése; 

- a szülőkkel való konstruktív együttműködés 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

- Médiatudatosságra nevelés 

- Gazdasági és pénzügyi nevelés. 

a) Fő célok és feladatok 

A kollégium célként és feladatként fogalmazza meg a következő pontokban előirányzott 
nevelési alapelveket: 

- A tanulási kultúra fejlesztése 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási 
képességek fejlesztése érdekében a kollégium feladata, hogy a tanulók megismerjék és 
elsajátítsák a helyes tanulási módszereket.  

Kiemeli a tanulási motiváltság fejlesztését, hangsúlyt helyez annak előmozdítására, 
hogy az ismeretek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is 
fogalmazódjék meg a tanulókban, s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás. 

- Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése 

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, 
amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, 
felkészültségi, neveltségi különbözőségeket kezelni képes. A kollégium feladata a 
tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. 

Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott 
iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. 

Létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges 
tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. A kollégium - az 
iskolákkal együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az egyes 
szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott 
életpályára való felkészülést. 

- A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése 

A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 
pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek 
fejlesztésére.  
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Elsajátíttatja a közösségi együttélés szabályait, megköveteli az egyén, a csoport, a 
társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, 
nemzetiségi és vallási sajátosságokra, segít a hozott és szerzett hátrányok kezelésében 
és kompenzálásában. A kollégiumnak feladata a családi életre nevelés.  

- Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

A kollégium a testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez 
a megfelelő életritmus kialakítására, az egészséges és kulturált étkezésre, öltözködésre, 
tisztálkodásra, testápolásra, a rendszeretetre és tisztaságra nevel.  

A kollégium ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíttat el, szokásokat tanít, 
amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító 
szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium biztosítja a minden részletében 
otthonos, kulturált, esztétikus közeget. 

 A kollégium aktív és rendszeres kulturális- és sportéletet szervez, az egészséges 
életvitelre, a helyes életmódmintára nevelés céljából. A kollégium környezettudatos 
magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota 
iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi 
szinten egyaránt. 

- Az önismeret fejlesztése, korszerű világkép kialakulásának segítése 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 
nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd 
elméleti, tapasztalati alapjai. 

A természeti és társadalmi ismeretek bővítésével, művészeti élményekkel segíti a 
világban való tájékozottság, a személyes és szociális azonosságtudat fejlődését. 

A kollégium kiteljesíti a nemzetünk nemzeti és nemzetiségi kultúrájának értékeit, 
nemzeti, történelmi és vallási hagyományainkat, jellegzetességeinket megismertető 
iskolai tanulmányokat, ezzel is erősíti a tanulók hazaszeretetét. A világról kialakított 
képben kiemelt helyet kap az Európához való kötődésünk, az európai kultúrkör. 

A nemzetiségi tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű 
nevelés, az adott nemzetiségihez való tartozás tudatának erősítése, nemzetiségi 
kultúrájának, nyelvének szokásainak ápolása és fejlesztése. 

4.3.2. A tanulókról való gondoskodás, személyes törődés. A gyermek- és 
ifjúságvédelem programja 

A kollégiumban a csoportvezetőknek csoportfoglalkozási naplót kell vezetniük a 
Nevelői Feljegyzések elnevezésű naplóban. A napló a csoportvezető nevelőtanár 
felelősségi körébe tartozik. Tartalmaznia kell: 

- a csoport létszámát, 
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- a csoport tagjainak nevét, személyi adatait, 

- a számára előírt, ill. ajánlott hátránykompenzáló és/vagy tehetséggondozó 
foglalkozásokat, 

- választott kötelező foglalkozását és egyéb szabadon választott foglalkozásait, 

- kollégiumon kívüli tevékenységeit és azok rendjét, 

- neveltségi és tanulmányi mérési adatait (ez az elektronikus napló bevezetésével jóval 
egyszerűbb és hatékonyabb lesz), 

- dicséreteit és elmarasztalásait. 

Fokozottan figyelni kell a tanulók szociális hátterét. A társadalmi, gazdasági változások 
következtében ugyanis egyre több család kerül nehéz helyzetbe, ez pedig a kollégista tanuló 
életének minden területére kihat. (Pl. diákmunkát kell vállalnia, emiatt pedig a kollégiumnak 
rugalmasan kell kezelnie az adott tanuló napirendjét.) 

Az egyéni törődés során a feltárt problémákat és személyes jellegű információkat a 
nevelőtanár köteles titokként kezelni és harmadik személynek csak kompetenciatúllépés 
esetén a jogilag megjelölt személy felé továbbadni. 

4.3.3. Speciális célcsoportok fejlesztése. Nemzetiségi nevelés 

A kollégium alapvető célkitűzése a német nemzetiségi nevelés (ld. 2.2.). Az intézmény ezt 
három nevelési területen kívánja megvalósítani. 

a) Nyelvi fejlesztés 

- a német nyelv használatára való bátorítás a hétköznapokban; 

- német nyelvű nem tantárgyi foglalkozások megrendezése (hon- és népismerettel 
kapcsolatos programok, színjátszó szakkör); 

- német nyelvű kulturális programokon való részvétel (nemzetiségi színház-látogatás; 
író-olvasó találkozó); 

- német nyelvű műsorok karácsony, születés- és névnapok, húsvét alkalmával; 

- részvétel a német nemzetiségi tárgyú országos versenyeken (abgedreht!, országos 
színjátszó fesztivál a német nemzetiségi középiskolák számára; nemzetiségi 
szavalóverseny stb.) 

- segítség a DSD-vizsgára való felkészülésben. 

b) Honismeret 

- hon- és népismeret tárgyú programok szervezése, a szakkörök tematikájába beépülő 
nemzetiségi témák, projektek; 
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- német nemzetiségi tárgyú előadások szervezése ill. megtekintése; 

- nemzetiségi kirándulások (tájház, sváb községek) szervezése;  

- ezek keretében népszokásokkal való ismerkedés; 

c) Identitástudat 

- a fentebb feladatként megjelölt programok feldolgozása és megbeszélése csoportos és 
egyéni formában; 

- bizonyos hagyományok beépítése  a hétköznapokba (pl. az adventi és a böjti időszak 
hagyományai); 

- a nemzetiségi kirándulások dokumentálása (fotó, videó) és bemutatása házi jellegű 
kiállításon. 

4.3.4. A tanulók fejlesztésének terve (kompetenciaalapú fejlesztés) 

A kollégium kompetenciaalapú fejlesztési terve az Országos Kollégiumi Alapprogramban 
meghatározott hét fejlesztési terület szerint tagolódik. Ez képezi a csoportos és személyre 
szóló fejlesztő foglalkozások megtervezésének alapját.  

a) A hét fejlesztési terület: 

1. Tanulás 

2. Énkép, önismeret, pályaorientáció 

3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 

4. Környezettudatosság 

5. Testi és lelki egészség 

6. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. 
Gazdasági nevelés 

7. Hon- és népismeret 

b) A fejlesztett kompetenciák rendszere és a fejlesztési célok meghatározása 

A kulcskompetencia ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, 
amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és 
fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. 

A kollégium a következő 9 kulcskompetenciában határozza meg a fejleszteni való területeket: 

1. Anyanyelvi kommunikáció 

2. Idegen nyelvi kommunikáció 
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3. Matematikai kompetencia 

4. Természettudományos és technikai kompetencia 

5. Digitális kompetencia 

6. Szociális és állampolgári kompetenciák 

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák 

8. Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség 

9. A hatékony, önálló tanulás 

4.3.4.1. Énkép, önismeret 

a) 9.-10. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, tevékenységek Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták igényévé 
válik 
saját személyiségük 
megismerése, 
fejlődik 
önismeretük, 
jellemük, 
erkölcsiségük, 
ismereteket szereznek 
az emberi pszichéről és 
mozgatórugóiról, 
személyiségfejlesztő 
módszerekről; 
képessé válnak 
helyzetüket 
tárgyilagosan 
szemlélni, 
önmaguk helyes 
megismerésére. 

Önismereti játékok 
 
Egyéni törődés 
 
Csoportfoglalkozások 
keretében: 
személyiségtesztek 
végzése és kiértékelése 
 
szituációs játékok és azok 
megbeszélése 
 
 

könyvtár 
 
feladatlap 
 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
 
 

A kollégisták igényévé 
válik 
a kulturált személyközi 
kapcsolatok 
kialakítása, 
a kulturált és 
intelligens magatartás, 
az etikus viselkedés, 

Önismereti játékok 
 
Egyéni törődés 
 
Csoportfoglalkozások 
keretében: 
szituációs játékok és azok 
megbeszélése 

könyvtár 
 
társasjátékok 
 
 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
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fejlődik 
jellemük, 
erkölcsiségük, 
realitásérzékük, 
problémamegoldó és 
konfliktuskezelő 
képességük; 
képessé válnak 
emberi kapcsolataik 
ápolására. 

társasjátékok 
társas kapcsolatokról szóló 
film megtekintése és 
megbeszélése 

b) 11.-13. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, tevékenységek Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták igényévé 
válik 
saját személyiségük 
megismerése 
fejlődik 
önismeretük, 
jellemük, 
erkölcsiségük, 
ismereteket szereznek 
az emberi pszichéről és 
mozgatórugóiról, 
személyiségfejlesztő 
módszerekről; 
képessé válnak 
helyzetüket 
tárgyilagosan 
szemlélni, 
önmaguk helyes 
megismerésére. 

Önismereti játékok 
 
Egyéni törődés  
 
Csoportfoglalkozások 
keretében: 
személyiségtesztek végzése 
és kiértékelése 
szituációs játékok és azok 
megbeszélése 
irányított vita önismereti 
kérdésekről 

könyvtár 
 
feladatlap 
 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 

A kollégisták igényévé 
válik 
a kulturált szociális 
kapcsolatok kialakítása, 
a kulturált és intelligens 
magatartás, 
az etikus viselkedés, 
fejlődik 
jellemük, 
erkölcsiségük, 

Önismereti játékok 
 
Egyéni törődés 
 
Csoportfoglalkozások 
keretében: 
szituációs játékok és azok 
megbeszélése 
társas kapcsolatokról szóló 
film megtekintése és 

könyvtár 
 
házimozi-
rendszer, 
DVD-film 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
 
(Digitális 
kompetencia) 
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realitásérzékük, 
problémamegoldó és 
konfliktuskezelő 
képességük; 
képessé válnak 
szociális kapcsolataik 
ápolására. 

megbeszélése 

4.3.4.2. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése 

a) 9. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, tevékenységek Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták 
igényévé válik 
-  az ismeretek 
megszerzése, 
fejlődik 
lényeglátásuk, 
ismereteket szereznek 
a különböző tanulási 
stílusokról, 
képessé válnak 
a megfelelő tanulási 
stratégiák 
alkalmazására, 
a tanulási idő 
megfelelő 
megszervezésére; 
használni tudják 
az adathordozókat 
(könyvtár, internet, 
média). 

tanulás-módszertani 
foglalkozások 
 
tanulási stílust felmérő 
feladatlap kitöltése és 
megbeszélése 
 
tanulási stratégiák 
megismertetése 
 
könyvtári ismeretek 
átadása 
 
tanácsok az 
internethasználathoz 

könyvtár 
 
feladatlap 
 
könyvtári 
katalógus 
 
számítógéppark 

Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális 
kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 
a logikus 
gondolkozásra való 
hajlam, 
pontosság, precizitás; 
fejlődik 
logikai képességük, 
önálló 
problémamegoldó 
képességük, 

logikai feladatok 
megoldása és ellenőrzése 
 
logikai társasjátékok 

könyvtár 
 
feladatlap 
 
társasjáték 
 
számítógéppark 

Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Digitális 
kompetencia 
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képessé válnak 
a feladatok pontos 
értelmezésére, 
az önálló 
feladatmegoldásra, 

b) 10-11. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, tevékenységek Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták 
igényévé válik 
-  az ismeretek 
megszerzése, 
fejlődik 
lényeglátásuk, 
önálló 
problémamegoldó 
képességük, 
képessé válnak 
az önálló 
anyaggyűjtésre és 
tanulásra, 
az anyag 
rendszerezésére és 
kreatív 
feldolgozására 
(kiselőadás, 
referátum, stb.); 
használni tudják 
az adathordozókat 
(könyvtár, internet, 
média). 

Tanulás-módszertani 
foglalkozások 
 
Csoportfoglalkozások 
keretében: 
könyvtári vetélkedő 
memóriafejlesztő és 
tanulássegítő játékok, 
tanulási stratégiák átadása 

könyvtár 
 
feladatlap 
 
könyvtári 
katalógus 
 
számítógéppark 

Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális 
kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 
a logikus 
gondolkozásra való 
hajlam, 
pontosság, precizitás; 
fejlődik 
logikai képességük, 
önálló 
problémamegoldó 
képességük, 

logikai feladatok 
megoldása és ellenőrzése, 
 
logikai társasjátékok. 

könyvtár 
 
feladatlap 
 
társasjáték 
 
számítógéppark 

Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Digitális 
kompetencia 
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képessé válnak 
a feladatok pontos 
értelmezésére, 
az önálló 
feladatmegoldásra, 
logikus és absztrakt 
gondolkodásra. 

c) 12-13. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, tevékenységek Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták 
igényévé válik 
-  az ismeretek 
megszerzése, 
fejlődik 
lényeglátásuk, 
önálló 
problémamegoldó 
képességük, 
képessé válnak 
az önálló 
anyaggyűjtésre és 
tanulásra, 
az anyag 
rendszerezésére és 
kreatív 
feldolgozására 
(kiselőadás, 
referátum, stb.); 
használni tudják 
az adathordozókat 
(könyvtár, internet, 
média). 

tanulási stratégiák átadása. 
 
Csoportfoglalkozások 
keretében: 
műveltségi vetélkedő 
csoportvezető által 
megadott témában 
 
 

könyvtár 
 
számítógéppark 

Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális 
kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 
a logikus 
gondolkozásra való 
hajlam, 
pontosság, precizitás; 
fejlődik 
logikai képességük, 
önálló 

Csoportfoglalkozások 
keretében: 
logikai feladatok 
megoldása és ellenőrzése 
vitafórumok 

könyvtár 
 
feladatlap 
 
 

Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Matematikai 
kompetencia 
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problémamegoldó 
képességük, 
képessé válnak 
a feladatok pontos 
értelmezésére, 
az önálló 
feladatmegoldásra, 
logikus és absztrakt 
gondolkodásra. 

4.3.4.3. Felzárkóztatás. Tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése 

a) 9. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, 
tevékenységek 

Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták 
igényévé válik 
-  tantárgyi 
hiányosságainak 
pótlása 
a folyamatos 
készülés; 
fejlődik 
anya- (német) és 
idegen nyelvi 
szókincsük, 
helyesírási 
készségük, 
beszéd- és 
kifejezőkészségük, 
szövegértésük, 
műveltségi 
szintjük, 
ismereteket 
szereznek 
az elmulasztott 
tananyagról, 
képessé válnak 
hiányosságaik 
felismerésére, 
használni tudják 
a digitális 
médiumokat 
segítségként. 

hiányosságok 
felmérése év elején 
(német, mint 
anyanyelv, magyar 
helyesírás, 
matematika), 
dokumentálása, 
egyéni fejlesztési 
célok kitűzése 
 
havonta tanulmányi 
diagram készítése a 
csoportnapló alapján - 
hiányosságok 
felmérése, egyéni 
fejlesztési célok 
kitűzése - és 
dokumentálása  
 
rendszeres tantárgyi 
hátránykompenzációs 
foglalkozások 
(csoportos és egyéni) 
 

könyvtár, 
tanulószoba 
 
feladatlap 
 
csoportnapló 
 
csoportfoglalkozási 
napló 
 
tanulmányi 
diagram 
 
tankönyvek, 
szótárok 
 
számítógéppark 

Anyanyelvi 
kommunikáció 
 
Idegen nyelvi 
kommunikáció 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Természettudományos 
kompetencia 
 
Esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 
Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális kompetencia 
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A kollégisták 
igényévé válik 
az önmegvalósítás; 
fejlődik 
önismeretük, 
jövőképük, 
céltudatosságuk, 
ismereteket 
szereznek 
a tehetségüknek 
megfelelő 
témában; 
használni tudják 
tehetségük 
tárgyához 
kapcsolódó 
eszközöket; 
képessé válnak 
tehetségüknek 
megfelelő 
produktumok 
létrehozására, 
önálló fejlődésre. 

a tanórán kívüli 
tevékenységek és 
érdeklődések 
felmérése év elején a 
csoportvezető által - 
dokumentálása a 
csoportfoglalkozási 
naplóban  
 
havonta tanulmányi 
diagram készítése a 
csoportnapló alapján - 
tehetségek 
kiválasztása, egyéni 
fejlesztési célok 
kitűzése 
 
rendszeres tantárgyi 
tehetséggondozó 
foglalkozások 
(csoportos és egyéni) 
 
kollégiumon belüli 
szakköri 
foglalkozások 
szervezése és a 
részvétel 
dokumentálása  
 
kollégiumon kívüli 
tehetséget segítő 
lehetőségek 
felkutatása, ajánlása 
és támogatása a 
csoportvezető 
koordinálásával  
 

könyvtár, 
tanulószoba 
 
csoportnapló 
 
csoportfoglalkozási 
napló 
 
tanulmányi 
diagram 
 
számítógéppark 

Anyanyelvi 
kommunikáció 
 
Idegen nyelvi 
kommunikáció 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Természettudományos 
kompetencia 
 
Esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 
Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 
a jövő tudatos 
tervezése, 
fejlődik 
jövőképük, 
ismereteket 

Csoportfoglalkozások 
keretében: 
pályaorientációs 
beszélgetés 
 
Egyéni törődés 

könyvtár Kezdeményezőkészség 
és vállalkozói 
kompetenciák 
 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
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szereznek 
a továbbtanulás 
követelményeiről 
a különféle 
szakmákról, 
képessé válnak 
saját 
lehetőségeiket 
felmérni. 

b) 10-12. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, 
tevékenységek 

Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták 
igényévé válik 
-  tantárgyi 
hiányosságainak 
pótlása 
a folyamatos 
készülés; 
fejlődik 
anya- (német) és 
idegen nyelvi 
szókincsük, 
helyesírási 
készségük, 
beszéd- és 
kifejezőkészségük, 
szövegértésük, 
műveltségi szintjük, 
ismereteket szereznek 
az elmulasztott 
tananyagról, 
képessé válnak 
hiányosságaik 
felismerésére, 
használni tudják 
a digitális 
médiumokat 
segítségként. 

havonta tanulmányi 
diagram készítése a 
csoportnapló alapján - 
hiányosságok 
felmérése, egyéni 
fejlesztési célok 
kitűzése - és 
dokumentálása  
 
rendszeres tantárgyi 
hátránykompenzációs 
foglalkozások 
(csoportos és egyéni) 
 

könyvtár, 
tanulószoba 
 
csoportnapló 
 
csoportfoglalkozási 
napló 
 
tanulmányi 
diagram 
 
tankönyvek, 
szótárok 
 
számítógéppark 

Anyanyelvi 
kommunikáció 
 
Idegen nyelvi 
kommunikáció 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Természettudományos 
kompetencia 
 
Esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 
Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 
az önmegvalósítás; 

a tanórán kívüli 
tevékenységek és 
érdeklődések 

könyvtár, 
tanulószoba 
 

Anyanyelvi 
kommunikáció 
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fejlődik 
önismeretük, 
jövőképük, 
céltudatosságuk, 
ismereteket szereznek 
a tehetségüknek 
megfelelő témában; 
használni tudják 
tehetségük tárgyához 
kapcsolódó 
eszközöket; 
képessé válnak 
tehetségüknek 
megfelelő 
produktumok 
létrehozására, 
önálló fejlődésre. 

dokumentálása a 
csoportfoglalkozási 
naplóban 
 
havonta tanulmányi 
diagram készítése a 
csoportnapló alapján - 
tehetségek 
kiválasztása, egyéni 
fejlesztési célok 
kitűzése 
 
rendszeres tantárgyi 
tehetséggondozó 
foglalkozások 
(csoportos és egyéni) 
 
kollégiumon belüli 
szakköri 
foglalkozások 
szervezése és a 
részvétel 
dokumentálása  
 
kollégiumon kívüli 
tehetséget segítő 
lehetőségek 
felkutatása, ajánlása 
és támogatása a 
csoportvezető 
koordinálásával  
 

csoportnapló 
 
csoportfoglalkozási 
napló 
 
tanulmányi 
diagram 
 
számítógéppark 

Idegen nyelvi 
kommunikáció 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Természettudományos 
kompetencia 
 
Esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 
Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 
a jövő tudatos 
tervezése, 
fejlődik 
jövőképük, 
ismereteket szereznek 
a továbbtanulás 
követelményeiről 
a különféle 
szakmákról, 
képessé válnak 

Csoportfoglalkozások 
keretében: 
pályaorientációs 
beszélgetés 
 
Végzett diákok által, 
felsőfokú 
intézményükről tartott 
beszámolók 
megszervezése és 
lebonyolítása 
 

könyvtár 
 
szóróanyagok 
 
számítógéppark 

Kezdeményezőkészség 
és vállalkozói 
kompetenciák 
 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
 
Digitális kompetencia 
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saját lehetőségeiket 
felmérni, 
jártasságot szereznek 
a pályaválasztással 
kapcsolatos 
információszerzésben 

Itthoni és külföldi 
felsőoktatási 
intézményeket 
bemutató 
szóróanyagok 
beszerzése és 
terjesztése 
 
Egyéni törődés 

c) 13. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, 
tevékenységek 

Eszközök Fejlesztett 
kompetenciák 

A kollégisták 
igényévé válik 
-  tantárgyi 
hiányosságainak 
pótlása 
a folyamatos 
készülés; 
fejlődik 
anya- (német) és 
idegen nyelvi 
szókincsük, 
helyesírási 
készségük, 
beszéd- és 
kifejezőkészségük, 
szövegértésük, 
műveltségi szintjük, 
ismereteket 
szereznek 
az elmulasztott 
tananyagról, 
képessé válnak 
hiányosságaik 
felismerésére, 
használni tudják 
a digitális 
médiumokat 
segítségként. 

havonta tanulmányi 
diagram készítése a 
csoportnapló alapján 
- hiányosságok 
felmérése, egyéni 
fejlesztési célok 
kitűzése - és 
dokumentálása  
 
rendszeres tantárgyi 
hátránykompenzáció
s foglalkozások 
(csoportos és egyéni) 
 

könyvtár, 
tanulószoba 
 
csoportnapló 
 
csoportfoglalkozás
i napló 
 
tanulmányi 
diagram 
 
tankönyvek, 
szótárok 
 
számítógéppark 

Anyanyelvi 
kommunikáció 
 
Idegen nyelvi 
kommunikáció 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Természettudományos 
kompetencia 
 
Esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 
Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 

a tanórán kívüli 
tevékenységek és 

könyvtár, 
tanulószoba 

Anyanyelvi 
kommunikáció 
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az önmegvalósítás; 
fejlődik 
önismeretük, 
jövőképük, 
céltudatosságuk, 
ismereteket 
szereznek 
a tehetségüknek 
megfelelő témában; 
használni tudják 
tehetségük tárgyához 
kapcsolódó 
eszközöket; 
képessé válnak 
tehetségüknek 
megfelelő 
produktumok 
létrehozására, 
önálló fejlődésre. 

érdeklődések 
dokumentálása a 
csoportfoglalkozási 
naplóban  
 
havonta tanulmányi 
diagram készítése a 
csoportnapló alapján 
- tehetségek 
kiválasztása, egyéni 
fejlesztési célok 
kitűzése 
 
rendszeres tantárgyi 
tehetséggondozó 
foglalkozások 
(csoportos és egyéni) 
 
kollégiumon belüli 
szakköri 
foglalkozások 
szervezése és a 
részvétel 
dokumentálása  
 
kollégiumon kívüli 
tehetséget segítő 
lehetőségek 
felkutatása, ajánlása 
és támogatása a 
csoportvezető 
koordinálásával  

 
csoportnapló 
 
csoportfoglalkozás
i napló 
 
tanulmányi 
diagram 
 
számítógéppark 

 
Idegen nyelvi 
kommunikáció 
 
Matematikai 
kompetencia 
 
Természettudományos 
kompetencia 
 
Esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőkészség 
 
Hatékony, önálló 
tanulás 
 
Digitális kompetencia 

A kollégisták 
igényévé válik 
a jövő tudatos 
tervezése, 
fejlődik 
jövőképük, 
ismereteket 
szereznek 
a továbbtanulás 
követelményeiről 
a különféle 
szakmákról, 

Csoportfoglalkozáso
k keretében: 
pályaorientációs 
beszélgetés 
továbbtanulási 
lehetőségek 
megbeszélése 
felsőfokú 
intézmények 
elvárásrendszere 
álláslehetőségek 
forrásainak 

könyvtár 
 
felvételi 
tájékoztató 
 
szóróanyagok 
 
számítógéppark 

Kezdeményezőkészsé
g és vállalkozói 
kompetenciák 
 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
 
Digitális kompetencia 



108 
 

képessé válnak 
saját lehetőségeiket 
felmérni, 
megismerkednek  
az alapvető 
munkavállalói 
jogokkal, 
a munkáltatói 
igényekkel, 
elvárásokkal, 
az átképzés 
intézményeivel, 
a képzési 
lehetőségekkel 
a képzésben való 
részvétel módjával; 
jártasságot szereznek 
a pályaválasztással 
kapcsolatos 
információszerzésbe
n 

bemutatása 
álláskeresési 
technikák 
megismertetése 
 
Végzett diákok által, 
felsőfokú 
intézményükről 
tartott beszámolók 
megszervezése és 
lebonyolítása 
 
Itthoni és külföldi 
felsőoktatási 
intézményeket 
bemutató 
szóróanyagok 
beszerzése és 
terjesztése 
 
Egyéni törődés 

4.3.4.4. Kulturált életmódra nevelés. Koherens, szuverén világkép kialakulásának 
segítése 

a) 9-13. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, tevékenységek Eszközök Fejlesztett 

kompetenciák 

A kollégisták igényévé 

válik 

- hogy életüknek 
szerves részét 
képezze a 
kultúra, 

- a német 
nemzetiségi 
kultúra 
megismerése; 

fejlődik 

- esztétikai 
véleményalkotó 
képességük, 

- tárgy- és 
környezetkultúrá
juk; 

képessé válnak 

német, ill. magyar irodalom 

tárgyban végzett 

hátránykompenzáló és 

tehetséggondozó 

foglalkozások 

 

művészeti és kulturális 

szakkörök: 

- nép- és honismeret 
- drámapedagógia 
- művészet- és 

kultúrtörténet 
- mozgókép-elmélet és 

-gyakorlat 
- kézimunka 
- tűzzománc 
- virágkötészet 
- lehetőség szerint 

könyvtár, 

tanulószoba 

 

Csili Művelődési 

Ház 

 

budapesti 

színházak, 

múzeumok és 

kulturális 

intézmények 

 

színházi 

prospektusok 

 

internet, 

Esztétikai, 

művészeti 

tudatosság, 

kifejezőkészség 

 

Anyanyelvi 

kompetencia 

 

Digitális 

kompetencia 
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- a művészi 
alkotások 
közvetítette 
gondolatok 
átélésére, 

- műalkotások 
elemzésére; 

megismerkednek 

- kulturális és 
művészeti 
alapfogalmakkal 

- jelentős 
alkotókkal és 
műveikkel; 

jártasságot szereznek 

- különféle 
művészeti 
produktumok 
létrehozásában. 

egyéb 
 

svábbál 

 

kulturális programok 

különböző médiumokban 

való figyelése, és 

- múzeum- és kiállítás-
látogatások 

- koncert- és 
színházlátogatások  

- német nemzetiségi 
író-olvasó találkozók 
szervezése 

 

szerzett esztétikai élmények 

feldolgozása változó 

módszerekkel 

 

kollégiumon belüli művészeti 

pályázatok szervezése 

 

részvétel kollégiumok közötti 

és egyéb (pl. német 

nemzetiségi) kulturális 

versenyeken 

 

 

folyóiratok 

 

a szakkörökhöz 

szükséges eszközök 

listáját az aktuális 

szakköri 

foglalkozási terv 

tartalmazza 

 

 

 

 

A kollégisták igényévé 

válik 

- a tisztelettudó, 
kulturált 
magatartás 

- az etikus és 
erkölcsös 
viselkedés 

fejlődik 

- etikai és erkölcsi 
érzékük, 

- általános 
világszemléletük, 

sajátjának vallja 

- az egyetemes 
európai 
értékeket, 

- német 
nemzetiségi 
identitást, 

a kollégiumi házirend 

előírásainak következetes 

betartatása 

 

tanári helyreutasítás 

helytelen magatartás esetén 

 

a dicséretek és 

elmarasztalások vezetése a 

csoportvezető által a 

kollégiumi ellenőrzőben, ill. a 

csoportfoglalkozási naplóban  

 

a kollégiumi helyek 

megpályáztatása német 

nemzetiségi témában 

 

svábbál 

könyvtár, 

tanulószoba 

 

Csili Művelődési 

Ház 

 

kollégiumi 

ellenőrző, 

csoportfoglalkozási 

napló 

 

házirend 

 

nemzetiségi 

viseletek (’Tracht’) 

 

internet 

 

Szociális és 

állampolgári 

kompetencia 

 

Esztétikai, 

művészeti 

tudatosság, 

kifejezőkészség 

 

Anyanyelvi 

kompetencia 

 

Digitális 

kompetencia 
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- a magyar 
nemzeti 
öntudatot; 

képessé válnak 

- a kulturált 
beszédmódra 

ismereteket szereznek 

- német 
nemzetiségi 
hagyományokról 
és 
történelemről, 

- az EU 
működéséről és 
alapelveiről, 

- a magyarság 
történelmi 
múltjáról. 

 

Csoportfoglalkozás 

keretében: 

- szituációs játékok a 
kulturált magatartás 
elsajátíttatására 

- EU-s ismeretek 
átadása 

- német nemzetiségi 
hagyományok 
felelevenítése 

- anyaggyűjtés európai 
hírességekről, és 
azok bemutatása 

 

a nemzetiségi, nemzeti és 

hagyományos ünnepekre 

való felkészülés (nemzetiségi 

műsor, plakát, zenei 

produkció, adventi koszorú 

stb.) és azok megtartása 

 

a kollégiumi vitrinek 

rendezése német 

nemzetiségi témában a 

diákok által 

 

faliújság szerkesztése 

a kollégium 

hangszerei, 

különféle 

kézműves 

nyersanyagok és 

kellékek 

 

vitrinek 

 

faliújság, plakátok 

4.3.4.5. Egészséges életmód, testi-lelki egészség. Környezettudatos magatartás 
kialakulásának segítése 

a) 9-13. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, 

tevékenységek 

Eszközök Fejlesztett 

kompetenciák 

A kollégisták igényévé válik 

- testi és lelki 
épségük megőrzése, 

- rendszeres higiénia, 
- a rendszeres 

testmozgás, 
- a tiszta levegőn 

tartózkodás, 
- helyes táplálkozás; 

fejlődik 

- testkultúrájuk, 
- lelki 

terhelhetőségük; 

a kollégiumi házirend 

előírásainak 

következetes 

betartatása 

 

sportszakkörök: 

 

a kollégium 

sportpályáján különféle 

labdajátékok 

(kosárlabda, labdarúgás, 

könyvtár 

 

házirend 

 

sporteszközök 

 

sportpálya, 

udvar 

 

internet 

 

Szociális és 

állampolgári 

kompetenciák 

 

Hatékony, önálló 

tanulás 

 

Kezdeményezőkészsé

g és vállalkozói 

kompetencia 
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képessé válnak 

- lelki problémáik 
megoldására, 

- a fürdőszoba 
rendeltetésszerű 
használatára; 

megismerkednek 

- a káros 
szenvedélyek 
veszélyeivel, 

- az egészséges 
életmód 
követelményeivel, 

- az életmentés 
módjaival. 

 

hógolyózás) 

megszervezése 

csoportfoglalkozás 

keretében és egyéni 

diákkezdeményezésre 

 

kortárssegítő előadások 

szervezése 

 

a Magyar Vöröskereszt 

képviselőinek meghívása 

drogprevenció és 

elsősegély-nyújtás 

témakörökben 

 

csoportfoglalkozás 

keretében: 

- egészséges 
ételek gyűjtése, 
megbeszélése 
(kutatómunka) 

- „Miért fontos a 
tisztaság?” téma 
megbeszélése 

 

Öko szakkör 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakácskönyvek 

 

 

Digitális kompetencia 

A kollégisták igényévé válik 

- tiszta és rendezett 
környezetük 
megóvása 

- a természet 
védelme 

fejlődik 

- rendszeretetük, 
- környezettudatos 

magatartásuk 
ismereteket szereznek 

- a 
természetvédelem 

a kollégiumi házirend 

előírásainak 

következetes 

betartatása 

 

a Föld Napjának 

megünneplése 

faliújságon 

 

csoportfoglalkozás 

keretében: 

- beszélgetés a 

könyvtár, 

főzőkonyha 

 

házirend 

 

faliújság 

 

kézműves 

anyagok és 

kellékek 

 

kerti és 

Szociális és 

állampolgári 

kompetenciák 

 

Természettudomány

os kompetencia 

 

Kezdeményezőkészsé

g és vállalkozói 

kompetencia 
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kapcsán 
használni tudják 

- a 
takarítóeszközöket, 

- a főzőkonyhát. 

természetvédele
mről, 

- beszélgetés a 
környezettudato
s magatartásról, 

- a kert 
gondozása, 

- gyakorlati 
oktatás a 
takarítóeszközök
ről, 

- baleset- és 
tűzvédelmi 
oktatás, 

- közös sütés-
főzés 

takarítóeszközö

k 

 

 

 

4.3.4.6. Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése 

a) 9-11. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, 

tevékenységek 

Eszközök Fejlesztett 

kompetenciák 

A kollégisták igényévé válik 

- az önálló életre való 
törekvés, 

- a demokrácia; 
fejlődik 

- a pénzzel való 
bánásmódjuk, 

- kezdeményezőkészségük, 
- demokratikus és toleráns 

látásmódjuk, 
- szociális érzékenységük; 

ismereteket szereznek 

- állampolgári jogaikról és 
kötelezettségeikről, 

- a felnőtt társadalomba 
való beilleszkedés 
módjairól, 

- a pénz értékéről; 
képessé válnak 

- az öngondoskodásra, 
- háztartásuk 

megszervezésére és 
vezetésére. 

a kollégiumi házirend 

előírásainak 

következetes 

betartatása 

 

a kollégiumi DÖK 

megszervezése és DÖK-

gyűlések lebonyolítása 

 

kollégiumi önsegítő 

csoportok 

megszervezése 

 

kézműves szakkör 

 

csoportfoglalkozások 

keretében: 

- vitafórum 
- Helyem a 

kollégiumi 
közösségben - 
beszélgetés 

- beszélgetések 
és szituációs 
játékok (pénz, 
mint 

könyvtár, 

főzőkonyha

, ebédlő 

 

házirend 

 

kézműves 

anyagok és 

kellékek 

 

élelmiszer, 

edények, 

evőeszközö

k, 

tisztítószere

k 

Szociális és 

állampolgári 

kompetenciák 

 

Természettudomány

os kompetencia 

 

Kezdeményezőkészs

ég és vállalkozói 

kompetencia 
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vásárlóeszköz; 
a felnőtt 
társadalom; 
állampolgári 
jogaink és 
kötelezettségei
nk) 

- közös főzés és 
mosogatás 

b) 12-13. évf. 

Feladatok, célok Tartalmak, 

tevékenységek 

Eszközök Fejlesztett 

kompetenciák 

A kollégisták igényévé válik 

- az önálló életre való 
törekvés, 

- a demokrácia; 
fejlődik 

- a pénzzel való 
bánásmódjuk, 

- kezdeményezőkészségük, 
- demokratikus és toleráns 

látásmódjuk, 
- szociális érzékenységük; 

ismereteket szereznek 

- állampolgári jogaikról és 
kötelezettségeikről, 

- a felnőtt társadalomba 
való beilleszkedés 
módjairól, 

- hazánk gazdasági 
helyzetéről, 

- a népszavazás menetéről, 
- az EU-ról; 

képessé válnak 

- az öngondoskodásra, 
- háztartásuk 

megszervezésére és 
vezetésére. 

a kollégiumi házirend 

előírásainak 

következetes 

betartatása 

 

a kollégiumi DÖK 

megszervezése és DÖK-

gyűlések lebonyolítása 

 

kollégiumi önsegítő 

csoportok 

megszervezése 

 

kézműves szakkör 

 

csoportfoglalkozások 

keretében: 

- vitafórum 
- beszélgetések 

(állampolgári 
jogaink és 
kötelezettségei
nk; hazánk; a 
népszavazás 
menete; az EU) 

- közös főzés és 
mosogatás 

könyvtár, 

főzőkonyha

, ebédlő 

 

házirend 

 

kézműves 

anyagok és 

kellékek 

 

élelmiszer, 

edények, 

evőeszközö

k, 

tisztítószere

k 

Szociális és 

állampolgári 

kompetenciák 

 

Természettudomány

os kompetencia 

 

Kezdeményezőkészs

ég és vállalkozói 

kompetencia 
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4.4. A kötelezően biztosítandó foglakozások rendszere, szerkezete 

4.4.1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások 

A kollégium nagy hangsúlyt helyez a pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, 

a kreativitás fejlesztésére, külön figyelmet fordítva a nemzetiségi sajátosságokra, feltárva és 

figyelembe véve a tanulók személyiségének az egyéni sajátosságait. 

4.4.1.1. Tanulást segítő foglalkozások 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni foglalkozás (szilencium) 

A tanulók önálló felkészülése saját szobájukban, szilenciumok keretében történik. A 
nevelőtanárok segítik a diákokat a tanulás helyes módjának és ésszerű időbeosztásnak 
kialakításában. 

A szilenciumok rendje:  16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45 

A szilenciumi tanulás rendje: asztalnál, a széken ülve (ágyon orvosi igazolás esetén, ill. 
kötelező olvasmány olvasása címén).  

b) előzetes felmérésen alapuló, differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozás, a 
valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb 
haladásának, a sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatásának biztosítása 

• Német nyelv 

Kimeneti cél: DSD (Deutsche Sprachdiplom) nyelvvizsgára való felkészítés. Évfolyamonként 
a Közös Európai Referenciakeret (CEFR) által meghatározott nyelvi szintek szolgálnak 
célként. Emelt szintű nemzetiségi német érettségi magas színvonalú teljesítése 

Elvárt kollégiumi német irodalom érettségi átlag: 4,00. 

Évfolyamokra lebontva: ld. Függelék 

• Német irodalom 

Kimeneti cél: nemzetiségi német érettségi magas színvonalú teljesítése.  

Elvárt kollégiumi német irodalom érettségi átlag: 4,00. 

Évfolyamonként a gimnázium Pedagógiai Programjában meghatározottak szolgálnak célként. 

Évfolyamokra lebontva: ld. Függelék 

• Német nemzetiségi hon- és népismeret 

Kimeneti cél: népismeret érettségi magas színvonalú teljesítése. 

Elvárt kollégiumi népismeret érettségi átlag: 4,50. 
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Évfolyamonként a gimnázium Pedagógiai Programjában meghatározottak szolgálnak célként. 

Évfolyamokra lebontva: ld. Függelék 

• Magyar nyelv és irodalom 

Kimeneti cél: magyar érettségi magas színvonalú teljesítése.  

Elvárt kollégiumi magyar érettségi átlag: 4,00. 

Évfolyamonként a NAT tantervi követelményrendszere szolgál célként. 

Évfolyamokra lebontva: ld. Függelék 

• Matematika 

Kimeneti cél: matematika érettségi magas színvonalú teljesítése és a emelt szintű 
csoportokban minél több emelt szintre jelentkező tanuló. 

Elvárt kollégiumi matematika érettségi átlag: 4,00. 

Évfolyamonként a NAT tantervi követelményrendszere szolgál célként. 

Évfolyamokra lebontva: ld. Függelék 

• Informatika 

Kimeneti cél: ECDL vizsga magas színvonalú teljesítése.  

Az ECDL vizsga követelményrendszere szolgál célként. 

Témakörökre lebontva: ld. Függelék 

c) az ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett szakkörök, 
diákkörök 

A nevelőtanár feladata szakkörök, ill. diákkörök szervezése és tartása, témájában a 
vezetőséggel egyeztetve, a kollégium jelen Pedagógiai Programjában meghatározott 
célkitűzéseivel összhangban. 

4.4.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások (37 ill. 33 
óra) 

a) tematikus csoportfoglalkozások (22 ill. 20 óra) 

TÉMAKÖR 
ÉVFOLYAM 

9. 10. 11. 12. 13. 

Tanulás 4 3 3 1 1 

Énkép, önismeret, pályaorientáció 3 3 4 3 2 

Európai azonosságtudat. Egyetemes 

kultúra 
3 3 4 4 5 
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Környezettudatosság 2 2 3 2 3 

Testi-lelki egészség 4 4 2 4 4 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire, Aktív 

állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

Gazdasági nevelés 

3 3 3 3 2 

Hon- és népismeret 3 4 3 3 3 

ÖSSZESEN: 22 22 22 20 20 

• A témakörök évfolyamokra és órákra lebontva: 

Célok és feladatok: 

A csoportfoglalkozások megszervezésére az Általános Kollégiumi Alapprogram (36/2009 
(XII. 23.) OM rendelet, 3. sz. melléklet) ajánlásai, ill. a kapcsolódó fejlesztési területek, jelen 
Pedagógiai Program 3.8. pontjában meghatározott céljai és feladatai érvényesek. 

9. évf. 

TÉMAKÖR A csoportfoglalkozás anyaga Fejlesztési terület 

Tanulás 

tanulási stratégiák megismertetése A tanulási és gondolkodási 

kultúra fejlesztése könyvtári ismeretek 

logikai feladatok megoldása és 

ellenőrzése 

logikai társasjátékok 

Énkép, önismeret, 

pályaorientáció 

személyiségtesztek végzése és 

kiértékelése 

Énkép, önismeret 

szituációs játékok és megbeszélésük 

pályaorientációs beszélgetés Felzárkóztatás. Tehetségek 

kiválasztása és gondozása, 

a pályaorientácó segítése 

Európai 

azonosságtudat. 

Egyetemes kultúra 

Mit jelent európainak lenni? - 

beszélgetés 

Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése elektronikus könyvtárak az Interneten 

vitrinrendezés: vitrin berendezése 

német nemzetiségi népművészeti 

tárgyakkal 

Környezettudatosság 

a kert gondozása (szemétszedés) Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

a kert gondozása (lombszedés) 

fűszerkert kialakítása 

Testi-lelki egészség 
„Miért fontos a tisztaság?” téma 

megbeszélése 

Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 
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az egészséges táplálkozás fontossága Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

drogprevenciós beszélgetés 

agressziókezelés 

Felkészülés a felnőtt 

lét szerepeire, Aktív 

állampolgárságra, 

demokráciára 

nevelés. Gazdasági 

nevelés 

Helyem a kollégiumban - beszélgetés Társadalmi, gazdálkodási 

jártasságok fejlesztése Beszélgetés és szituációs játékok: a 

pénz mint vásárlóeszköz 

közös sütés-főzés - közös mosogatás Társadalmi, gazdálkodási 

jártasságok fejlesztése 

Hon- és népismeret 

Honnan jöttél? - Mutasd be 

nemzetiségi népviseletedet! 

Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

 

Honnan jöttél? - Mutasd be 

nemzetiségi népviseletedet! 

beszélgetés márc. 15 kapcsán 

10. évf. 

TÉMAKÖR A csoportfoglalkozás anyaga Fejlesztési terület 

Tanulás 

tanulási stratégiák átadása A tanulási és gondolkodási 

kultúra fejlesztése memóriafejlesztő és tanulássegítő 

játékok 

logikai társasjátékok 

Énkép önismeret, 

pályaorientáció 

társas kapcsolatokról szóló film 

megtekintése  

Énkép, önismeret 

társas kapcsolatokról szóló film 

megbeszélése 

pályaorientációs beszélgetés Felzárkóztatás. Tehetségek 

kiválasztása és gondozása, 

a pályaorientácó segítése 

Európai 

azonosságtudat. 

Egyetemes kultúra 

vitafórum Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

anyaggyűjtés európai hírességekről, 

és bemutatásuk 

művészi alkotások létrehozása 

Környezettudatosság 

Hogyan keletkeznek globális 

környezeti problémák.  

Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

Ki a felelős? Mit tehet az egyén? 

Testi-lelki egészség 

baleset- és tűzvédelmi oktatás Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

séta a Duna-parton 

a betegségek megelőzése 
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beszélgetés a barátságról magatartás kialakulásának 

segítése 

Felkészülés a felnőtt 

lét szerepeire, Aktív 

állampolgárságra, 

demokráciára nevelés. 

Gazdasági nevelés 

szituációs játék: a felnőtt társadalom Társadalmi, gazdálkodási 

jártasságok fejlesztése beszélgetés: a felnőtt társadalom 

közös sütés-főzés - közös mosogatás 

Hon- és népismeret 

cserekapcsolat anyaországi iskolával Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

cserekapcsolat anyaországi iskolával 

cserekapcsolat anyaországi iskolával 

Soroksári Német Nemzetiségi 

Helytörténeti Múzeum megtekintése 

11. évf. 

TÉMAKÖR A csoportfoglalkozás anyaga Fejlesztési terület 

Tanulás 

műveltségi vetélkedő A tanulási és gondolkodási 

kultúra fejlesztése műveltségi vetélkedő 

logikai feladatok megoldása és 

ellenőrzése 

Énkép önismeret, 

pályaorientáció 

társas kapcsolatokról szóló film 

megtekintése  

Énkép, önismeret 

társas kapcsolatokról szóló film 

megbeszélése 

irányított vita önismereti kérdésekről 

pályaorientációs beszélgetés Felzárkóztatás. Tehetségek 

kiválasztása és gondozása, 

a pályaorientácó segítése 

Európai 

azonosságtudat. 

Egyetemes kultúra 

német nemzetiségi hagyományok 

bemutatása és felelevenítése 

  

Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

EU-s ismeretek átadása 

Környezettudatosság 

beszélgetés a környezettudatos 

magatartásról 

Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

beszélgetés a környezettudatos 

magatartásról 

Testi-lelki egészség 

kortárssegítő előadás Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

drogprevenciós beszélgetés 

szituációs játékok az agresszivitás 

kezeléséről 

szituációs játékok az agresszivitás 
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kezeléséről 

Felkészülés a felnőtt 

lét szerepeire, Aktív 

állampolgárságra, 

demokráciára nevelés. 

Gazdasági nevelés 

a külső megjelenés és társadalmi 

érintkezés illemtana 

Társadalmi, gazdálkodási 

jártasságok fejlesztése 

konfliktuskezelési technikák (viták és 

helyzetgyakorlatok) 

közös sütés-főzés - közös mosogatás Társadalmi, gazdálkodási 

jártasságok fejlesztése 

Hon- és népismeret 

sváb népviseletek megismerése Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

a Pesterzsébeti  Múzeum - Gaál Imre 

Galéria meglátogatása 

a Himnusz, a Szózat eredete és 

ismerete 

beszélgetés október 23. kapcsán 

12. évf. 

TÉMAKÖR A csoportfoglalkozás anyaga Fejlesztési terület 

Tanulás 
műveltségi vetélkedő csoportvezető 

által megadott témában 

A tanulási és gondolkodási 

kultúra fejlesztése 

Énkép önismeret, 

pályaorientáció 

irányított vita önismereti kérdésekről Énkép, önismeret 

pályaorientációs beszélgetés és 

szituációs játékok 

Felzárkóztatás. Tehetségek 

kiválasztása és gondozása, 

a pályaorientácó segítése végzett diákok által felsőfokú 

intézményekről tartott beszámoló 

Európai 

azonosságtudat. 

Egyetemes kultúra 

látogatás a Néprajzi Múzeumban Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

a látott anyag megbeszélése 

az EU intézményrendszerének 

megismerése 

az EU intézményrendszerének 

megismerése 

Környezettudatosság 

beszélgetés a környezettudatos 

magatartásról 

Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

A kollégium működése és 

környezetvédelem 

Testi-lelki egészség 

kortárssegítő előadás Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

nemi betegségek megelőzéséről szóló 

beszélgetés 

beszélgetés az agresszióról 

szituációs játékok az agresszivitás 

kezeléséről 

Felkészülés a felnőtt A férfi-nő kapcsolat ma – beszélgetés, Társadalmi, gazdálkodási 



120 
 

lét szerepeire, Aktív 

állampolgárságra, 

demokráciára nevelés. 

Gazdasági nevelés 

vita jártasságok fejlesztése 

beszélgetés a családi életről 

közös sütés-főzés - közös mosogatás 

Hon- és népismeret 

német nemzetiségi nemzetiségii 

kultúra és tudomány kiemelkedő 

eredményei 

 

Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

német nemzetiségi identitásukat 

vállaló élsportolók 

kollégiumi weblap szerkesztése A tanulási és gondolkodási 

kultúra fejlesztése 

13. évf. 

TÉMAKÖR A csoportfoglalkozás anyaga Fejlesztési terület 

Tanulás 
műveltségi vetélkedő csoportvezető 

által megadott témában 

A tanulási és gondolkodási 

kultúra fejlesztése 

Énkép önismeret, 

pályaorientáció 

a Továbbtanulási Tájékoztató 

megismerése, használata 

Felzárkóztatás. Tehetségek 

kiválasztása és gondozása, 

a pályaorientácó segítése Végzett diákok által felsőfokú 

intézményekről tartott beszámoló 

Európai 

azonosságtudat. 

Egyetemes kultúra 

Más országokban élő nemzetiségek 

helyzete - anyaggyűjtés 

Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése az EU csatlakozás hatásai az egyén 

szempontjából 

EU-s lehetőségek és kihívások az 

életpálya alakításában 

Koncertlátogatás 

Koncert megbeszélése 

Környezettudatosság 

 

Környezettudatos vásárlás, fogyasztás 

gyakorlása 

Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

természeti környezetünk, a Kis-Duna 

(kirándulás) 

élmények feldolgozása 

Testi-lelki egészség 

a szülői felelősség, kapcsolatok a 

családtagok között, 

Egészséges életmód, testi-

lelki egészség. 

Környezettudatos 

magatartás kialakulásának 

segítése 

a családi élet szervezése 

a szülői felelősségvállalás témája 

filmen 

a szülői felelősségvállalás témája 

filmen 
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Felkészülés a felnőtt 

lét szerepeire, Aktív 

állampolgárságra, 

demokráciára nevelés. 

Gazdasági nevelés 

csoporttabló készítése Társadalmi, gazdálkodási 

jártasságok fejlesztése alkotmány, hatalommegosztás, 

politikai pártok és ideológiák, az 

önkormányzatok 

Hon- és népismeret 

alapvető emberi jogok Kulturált életmódra 

nevelés. Szuverén világkép 

kialakulásának segítése 

nemzeti és nemzetiségiek a mai 

magyar társadalomban. 

német nemzetiségi nemzetiségii 

történelem legfontosabb eseményei 

b) általános – kollégiumi, iskolai élethez kapcsolódó – csoportfoglalkozások (15 ill. 13  óra) 

A kollégium szabadon választható témakörű csoportfoglalkozásait pedagógiai célkitűzéseivel 
összhangban szervezi meg, különösen ügyelve úgy a nemzetiségi identitástudat, mint a 
kulcskompetenciák fejlesztésére és megerősítésére. Ezeken túl a következő célok 
fogalmazódnak meg: 

- nemzetiségi kultúrához való kötődés erősítése 

- egészséges és kulturált életmódra nevelés 

- önállóságra való nevelés 

- diáksport 

- természeti környezet ismerete és megóvása 

- zenei és vizuális képességek fejlesztése 

- történelmi értékek megismerése 

- kollégiumi közösség erősítése 

4.4.2. Speciális ismereteket adó foglalkozások 

4.4.2.1. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások 

A tanulók az egyéni törődést biztosító foglalkozásokon tárhatják fel egyéni problémáikat, 
ezek megoldásában számíthatnak a csoportvezető pedagógus tanácsaira, segítségére. Az erre 
szánt órakeret heti egy óra csoportvezetőnként. 

4.4.2.2. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

A kollégium szabadidős foglalkozásait pedagógiai célkitűzéseivel összhangban szervezi meg, 
különösen ügyelve úgy a nemzetiségi identitástudat, mint a kulcskompetenciák fejlesztésére 
és megerősítésére. Ezen felül célkitűzésként a 4.1.2./b) részben meghatározottak 
érvényesülnek. 
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4.5. A kollégiumi nevelőmunka eredményességének ellenőrzése, mérése, értékelése 

4.5.1. Neveltségi ellenőrzés, mérés, értékelés 

4.5.1.1. Bemeneti 

Előzetes mérési adatokat már a gimnáziumba való szóbeli-írásbeli felvételiztetés során szerez 
a kollégium, amelyeken a felvételi bizottságokban a kollégiumi nevelőtanárok is tagok. A 
neveltségi szint ellenőrzése és mérése a beköltözéskor kezdődik szisztematikusan, amelynek 
részét képezi:  

- a szülőkkel való első találkozás, 

- az új kollégisták adatainak felvétele a Kollégiumi Adatlapra,  

- a szobák kiosztása és birtokbavétele, 

- a kollégiumi ellenőrzők átadása, 

- a házirend megismertetése és  

- az ehhez kapcsolódó beszélgetés. 

Második fontos eleme a csoportok megalakulása év elején, amikor a csoportvezető  

- közelebbről megismerkedik csoportja új tagjaival, 

- felméri a tanulmányi és egyéb célkitűzéseiket (rögzíti a csoportfoglalkozási naplóban 
és javaslatokat tesz ezen a téren, 

- meginterjúvolja csoportja tagjait nyári élményeikről. 

4.5.1.2. Folyamatos/felmérő 

A neveltségi ellenőrzés és mérés fő viszonyítási eszköze a házirend, melynek betartatását a 
kollégium következetesen végzi, 

- szúrópróbaszerű és 

- a szilenciumok kezdetekor végzett rendszeres ellenőrzés során. 

A kisebb vétségek szóbeli figyelmeztetéssel járnak, az ismétlődő ill. súlyos házirend 
megszegés írásbeli  

- nevelőtanári figyelmeztetést, intőt, rovót,  

- igazgatói figyelmeztetést, intőt, rovót 

vonnak maguk után (helye a kollégiumi ellenőrző, ill. a csoportfoglalkozási napló). 
Kiemelkedően súlyos esetben fegyelmi eljárás, kollégiumból való elbocsátás a büntetés. 
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A kollégiumi nevelő munkának azonban a büntetésnél is fontosabb eleme a dicséret, mert 
motiváló hatással bír. A nevelőtanárnak feladata a diákot dicsérettel inspirálni. Ennek első 
fokozata a szóbeli dicséret, második az írásbeli 

- nevelőtanári dicséret 

- csoportvezetői dicséret 

- kollégiumvezetői dicséret 

- igazgatói dicséret (helye a kollégiumi ellenőrző, ill. a csoportfoglalkozási napló). 

A kollégium támogatja a diákok közösség előtti elismerését, ezzel is számos nevelési 
fejlesztési feladatát teljesíti. 

A házirend lényeges pontja a szobák tisztaságának fenntartásának elvárása, ami nevelési 
fejlesztési területként is helyet kap a kollégiumi nevelői munkában.  

A nem házirendbe tartozó nevelési területek ellenőrzése, mérése és értékelése általános 
nevelőtanári feladat, de legfőképp a csoportfoglalkozásokon a csoportvezető által, illetve az 
egyéni törődést biztosító foglalkozásokon történik. Az egyéni törődéseken felmerülő bizonyos 
mérési adatok titoktartási kötelezettség alá eshetnek. 

4.5.1.3. Kimeneti/összegző 

A csoportvezető feladatai közé tartozik a folyamatos neveltségi mérési adatok félévenkénti 
összesítése a csoportfoglalkozási naplóban. Ennek kapcsán a kollégium fejlesztési hosszú távú 
feladatokat fogalmaz meg a diákokra, ill. a nevelői munkára nézve. A végzett diákok esetében 
ezek az adatok képezik a neveltségi hozzáadott érték megállapításának alapját és eszközét. 

4.5.2. Kompetenciafejlesztési ellenőrzés, mérés, értékelés 

4.5.2.1. Bemeneti 

A beköltözéskor, a csoportok megalakulásakor, az első csoportfoglalkozásokon és a tanév 
kezdeti időszakában általában a csoportvezetők és a nevelőtanárok folyamatosan figyelik és 
mérik a kollégisták készségeit, képességeit és attitűdjeit. A nevelőtestület ajánlásokat tesz a 
diák fejlesztő és szakköri foglalkozásokon való részvételére. A speciális képességekkel 
rendelkező kollégisták számára a gimnázium, ill. külső intézmények által szervezett 
foglalkozásokat is ajánl a kollégium. 

4.5.2.2. Folyamatos/felmérő 

A csoportvezetők figyelemmel kísérik a kollégista szakkörökön, csoportfoglalkozásokon, ill. 
belső és külső szervezésű szabadidős tevékenységeken való részvételét, fejlődését, 
érdeklődésének változását. Az ezzel kapcsolatos statisztikai adatokat, feljegyzéseket a 
csoportfoglalkozási naplóban vezetik. 
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4.5.2.3. Kimeneti/összegző 

A csoportvezető feladatai közé tartozik a folyamatos kompetenciaalapú mérési adatok 
félévenkénti összesítése a csoportfoglalkozási naplóban. Ennek kapcsán a kollégium hosszú 
távú fejlesztési feladatokat fogalmaz meg a diákokra, ill. a nevelői munkára nézve. A végzett 
diákok esetében ezek az adatok képezik a neveltségi hozzáadott érték megállapításának 
alapját és eszközét. 

A kollégiumi helyek éves megpályáztatása  szintén a mérés-értékelési rendszer részét képezi. 
A pályázat témái és formája kompetenciafejlesztő célúak, ellenőrzésük során a hangsúly a 
készségekre, képességekre és a megfelelő attitűdökre helyeződnek. A szöveges értékelést a 
javító német szakos nevelőtanár végzi. A nyert adatokat a kollégium minden évben 
dokumentálja. 

4.5.3. Tanulmányi ellenőrzés, mérés, értékelés 

4.5.3.1. Bemeneti 

A kollégium társintézménye, a gimnázium a 01 kódszámú kezdő németes osztályba 
jelentkezők számára matematika és magyar nyelv tantárgyakból előírja a központi írásbeli 
felvételi vizsgát, magyar nyelvből saját szóbeli felvételi vizsgát szervez; a 02 haladó németes 
osztályba jelentkezőknek a központi matematika és magyar nyelv írásbeli mellett iskolai 
német nyelvi írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát szervez. A kollégium nevelőtanárai a felvételi 
bizottságok tagjai. A felvételi tanulmányi mérések leendő kollégistákra vonatkozó adatait a 
kollégium átveszi, melyek saját bemeneti méréseinek alapját képezik. 

A mérési eredményektől függően történik a hátránykompenzáció ill. a tehetségek kiválasztása 
és gondozása.  

A méréseket és a kiértékelést az adott szakterületen dolgozó kollégák és a nevelőtanárok 
együttesen végzik, a gimnázium szaktanáraival rendszeresen egyeztetve. Eredményeit közlik 
a tanuló csoportvezetőjével, aki az adatok ismeretében tesz javaslatot a tanulónak (esetenként 
kötelezi a tanulót) a kudarcok feloldását célzó programokban való részvételre. Ezek: 

- tanulás-módszertani, tanulásszervezési beszélgetéseken, tréningeken való csoportos 
részvétel, illetve egyéni foglalkozás, 

- egyéni felzárkóztató tantárgyi foglalkozás (esetenként a gimnázium szervezésében) 

4.5.3.2. Folyamatos/felmérő 

A szilenciumok alatti folyamatos tanulást, a szorgalmat és tanulás hatékonyságát a 
nevelőtanárok rendszeres ellenőrző munkával mérik.  

Havi rendszerességgel a csoportvezetők átvezetik a gimnáziumi naplókból (az elektronikus 
naplóból) a kollégiumi csoportfoglalkozási naplóba - a diákok iskolai ellenőrzőivel egyeztetve 
- az adott hónapban szerzett érdemjegyeket. Ezek alapján kollégiumi szintű tanulmányi 
diagram készül. 
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Azon a kollégisták, akik szilenciumi munkája, vagy tanulmányi előmenetele a kívánalom alatt 
marad, a kollégiumi nevelőtestület mérlegelése szerint különleges elbánásban részesülnek 
(kiemelés a lakószobai szilenciumok alól tanári felügyelet alá, szigorúbb 
hátránykompenzációs munka, kimenőmegvonás). 

4.5.3.3. Kimeneti/összegző 

A csoportvezető feladatai közé tartozik a folyamatos tanulmányi mérési adatok félévenkénti 
összesítése a csoportfoglalkozási naplóban. Ennek kapcsán a kollégium hosszú távú fejlesztési 
feladatokat fogalmaz meg a diákokra, ill. a nevelői munkára nézve. A végzett diákok esetében 
ezek az adatok képezik a neveltségi hozzáadott érték megállapításának alapját és eszközét. 

4.6. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések 
jegyzéke 

A kollégium eszközellátottsága és felszereltsége megfelelőnek mondható, támogatja a 
kollégisták fejlődését és a nevelőtanárok munkáját. 

Egyedüli igényként egy tágasabb nevelői szoba merült fel, ennek megvalósítása azonban 
jelenleg az épület szerkezetéből adódóan megoldhatatlan. 
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4.7.  Záradék 

 

Készítette: 

 

Nyilatkozat az elfogadásról: 

 

Véleményezés (nyilatkozatok): 

 

A Pedagógiai Program nyilvánosságának módja: 

 

A Pedagógiai Program hatálya: 

 

A Pedagógiai Program módosítása: 
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4.8. Függelék 

Kiegészítés a 4.1.1./ b) szakaszhoz 

• Német nyelv 

9. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
B1 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
B1 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
B1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
B1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
B1 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
B1 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

9. évfolyam - Tehetséggondozás - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
B2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
B2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
B2 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
B2 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 
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10. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
B1 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
B1 szint 

különböző írásos 

feladatok 
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
B2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
B2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
B1 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
B2 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

10. évfolyam - Tehetséggondozás - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

különböző írásos 

feladatok 
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
B2 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
C1 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

11. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
B2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 
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Hallott szöveg értése 
B2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
B1 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
B2 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

11. évfolyam - Tehetséggondozás - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
C1 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
C1 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
B2 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
C1 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

12. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
B2 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
B2 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
C1 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 
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12. évfolyam - Tehetséggondozás - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
C1 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
C1 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
C2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
C2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
C1 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
C2 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

13. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
C1 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
C1 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 

Hallott szöveg értése 
C1 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó,  

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
C1 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
C1 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

13. évfolyam - Tehetséggondozás - Német nyelv 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Szóbeli 

kommunikáció 
C2 szint 

szituációs gyakorlat, 

referátum 
helye: tanulószoba 

Írásbeli 

kommunikáció 
C2 szint 

különböző írásos 

feladatok  
számítógép, internet 

Írott szöveg értése 
C2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 
könyvtár, internet 
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Hallott szöveg értése 
C2 szint 

szövegértési 

gyakorlatok 

TV, DVD-lejátszó, 

helye: tanulószoba 

Nyelvhelyesség 
C2 szint 

nyelvtani 

gyakorlósorok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Helyesírás 
C2 szint 

gyakorlósorok, 

diktátum 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

• Német irodalom 

10. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műformák 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 

szövegek elemzése, 

írása 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

10. évfolyam - Tehetséggondozás - Német irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műformák 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegek elemzése, 

írása 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

11. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műformák 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 

szövegek elemzése, 

írása 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

11. évfolyam - Tehetséggondozás - Német irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás a 11. évf. tantervi szövegértési könyvtár, tanári 
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követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

gyakorlatok kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műformák 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegek elemzése, 

írása 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

 

12. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 

frontális oktatás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

12. évfolyam - Tehetséggondozás - Német irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

13. évfolyam - Hátránykompenzáció - Német irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 
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feladatlap 

Műelemzés 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

frontális oktatás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

13. évfolyam - Tehetséggondozás - Német irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő olvasás 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

• Német nemzetiségi hon- és népismeret 

10. évfolyam - Tehetséggondozás - Hon- és népismeret  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Néprajzi ismeretek 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

Földrajzi ismeretek 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

11. évfolyam - Tehetséggondozás - Hon- és népismeret 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Néprajzi ismeretek 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 
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ismerete ellenőrzés 

A német nemzetiség 

épített 

környezetének 

ismerete 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

12. évfolyam - Tehetséggondozás - Hon- és népismeret 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Történeti ismeretek 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

Néprajzi ismeretek 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

A német nemzetiség 

zene-, ének-  és 

tánckultúrája 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

13. évfolyam - Tehetséggondozás - Hon- és népismeret 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Történeti ismeretek 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

Néprajzi ismeretek 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

A német nemzetiség 

nyelve 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 
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• Magyar nyelv és irodalom 

9. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 
a 9. évf. tantervi 

követelménye 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 
a 9. évf. tantervi 

követelménye 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 
a 9. évf. tantervi 

követelménye 

fogalmazás, levél, 

vers 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

9. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar nyelvtan  

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 

a 9. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 

a 9. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 

a 9. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépirodalmi 

szövegek, 

fogalmazások önálló 

alkotása 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

10. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 
a 9. évf. tantervi 

követelménye 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 

fogalmazás, levél, 

vers 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 
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10. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépirodalmi 

szövegek, 

fogalmazások önálló 

alkotása 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

11. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 

fogalmazás, levél, 

vers 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

11. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 
a 11. évf. tantervi 

követelményének 

szépirodalmi 

szövegek, 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 
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magasabb szintű 

ismerete 

fogalmazások önálló 

alkotása 

kézikönyvtár 

12. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 

fogalmazás, levél, 

vers 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

12. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépirodalmi 

szövegek, 

fogalmazások önálló 

alkotása 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

13. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

fogalmazás, levél, 

vers 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 
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kézikönyvtár 

13. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar nyelvtan 

Készség Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Helyesírás 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

tollbamondás, 

szövegkiegészítés, 

nyelvtani teszt 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Nyelvhelyesség 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szövegelemzés, 

szövegkiegészítés, 

szituációs gyakorlat 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

Szövegalkotás 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépirodalmi 

szövegek, 

fogalmazások önálló 

alkotása 

feladatlapok, 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár 

10. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 10. évf. tantervi 

követelménye 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 

frontális oktatás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

10. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet a 10. évf. tantervi frontális és önálló könyvtár, tanári 
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követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

11. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 11. évf. tantervi 

követelménye 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 

frontális oktatás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

11. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

12. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 12. évf. tantervi 

követelménye 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet a 12. évf. tantervi frontális oktatás, könyvtár, tanári 
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követelménye ellenőrzés kézikönyvtár, 

feladatlap 

12. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

13. évfolyam - Hátránykompenzáció - Magyar irodalom 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 13. évf. tantervi 

követelménye 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Irodalomtörténet 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 

frontális oktatás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

13. évfolyam - Tehetséggondozás - Magyar irodalom  

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Értő és hangos 

olvasás 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szépkiejtési és 

szövegértési 

gyakorlatok 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 

Műelemzés 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

műelemzések 

elemzése, bemutatás 

és gyakorlás 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

feladatlap 
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Irodalomtörténet 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

frontális és önálló 

kutatómunka, 

kiselőadás, 

ellenőrzés 

könyvtár, tanári 

kézikönyvtár, 

internet, feladatlap 

• Matematika 

9. évfolyam - Hátránykompenzáció - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Alapműveletek 
a 9. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Elemi síkgeometria 
a 9. évf. tantervi 

követelménye 

szerkesztés, 

számolás 

feladatgyűjtemények, 

szerkesztési eszközök 

Egyenletek 
a 9. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

9. évfolyam - Tehetséggondozás - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Alapműveletek 

a 9. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Elemi síkgeometria 

a 9. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

szerkesztés, 

számolás 

feladatgyűjtemények, 

szerkesztési eszközök 

Egyenletek 

a 9. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Gondolkodási 

módszerek 

a 9. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

10. évfolyam - Hátránykompenzáció - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Geometriai 

transzformációk 

a 10. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Trigonometria alapjai 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 
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Gyökös kifejezések 
a 10. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

10. évfolyam - Tehetséggondozás - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Geometriai 

transzformációk 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Trigonometria alapjai 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Gyökös kifejezések 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

A hatványozás 

kiterjesztése 

a 10. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

11. évfolyam - Hátránykompenzáció - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Függvények, 

függvénytranszformációk 

a 11. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Trigonometria 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Analitikus geometria 

alapjai 

a 11. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Logaritmus fogalma 
a 11. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

11. évfolyam - Tehetséggondozás - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Függvények, 

függvénytranszformációk 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Trigonometria a 11. évf. tantervi feladatmegoldás feladatgyűjtemények 
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követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

Analitikus geometria 

alapjai 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Logaritmus fogalma 

a 11. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete  

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

12. évfolyam - Hátránykompenzáció - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Kombinatorika 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Térgeometria 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Statisztika 
a 12. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

12. évfolyam - Tehetséggondozás - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Kombinatorika 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Térgeometria 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Statisztika 

a 12. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Emelt szintű 

érettségire 

felkészítés 

emelt szintű 

érettségi 

követelményrendszer 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 
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13. évfolyam - Hátránykompenzáció - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Valószínűségszámítás 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Sorozatok 
a 13. évf. tantervi 

követelménye 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Négy éves anyag 

ismétlése 

középszintű érettségi 

követelményrendszere 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

13. évfolyam - Tehetséggondozás - Matematika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Valószínűségszámítás 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Sorozatok 

a 13. évf. tantervi 

követelményének 

magasabb szintű 

ismerete 

feladatmegoldás feladatgyűjtemények 

Emelt szintű 

érettségire 

felkészítés 

középszintű érettségi 

követelményrendszere 
feladatmegoldás feladatgyűjtemények 
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• Informatika 

Hátránykompenzáció - Informatika 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Alapismeretek, 

Windows 

ECDL vizsga 

követelményének 

ismerete 

mintafeladatok számítógéppark 

Szövegszerkesztés, 

Word 

ECDL vizsga 

követelményének 

ismerete 

mintafeladatok számítógéppark 

Táblázatkezelés, 

Diagramkészítés, 

Excel 

ECDL vizsga 

követelményének 

ismerete 

mintafeladatok számítógéppark 

Prezentációkészítés, 

PowerPoint 

ECDL vizsga 

követelményének 

ismerete 

mintafeladatok számítógéppark 

Internethasználat 

ECDL vizsga 

követelményének 

ismerete 

mintafeladatok számítógéppark 

Kiegészítés a 4.1.1./ c) szakaszhoz 

• Kézműves szakkör 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Kreatív munka általános kézügyesség 

alapfokú 

képzőművészeti 

képességek 

fejlesztése (vágás, 

ragasztás) 

ruha, papír, olló, 

vonalzó, ragasztó 

Reproduktív készség 
alapos 

megfigyelőképesség 

látás- és gyakorlati 

érzék fejlesztés 

(origami) 

ebédlő, színes papír, 

olló 

Kitartó munka 
fejlett 

koncentrációképesség 

finommotorikai 

mozgás 

fejlesztése(hímzés) 

ebédlő, himzőanyag, 

fonal, tű, olló 

• Színjátszó szakkör 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Nyilvánosság 

elviselése 
helyes önbizalom 

szavalás, 

minijelenetek 

könyvtár, különböző 

könyvek, 

verseskötetek 
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Gesztusnyelv, 

mimika 

könnyed, kifejező 

mozgás 
viselkedés tükörben könyvtár 

Ön- és emberismeret 

egészséges énkép, 

empatikus 

magatartás 

szituációs játékok (pl. 

némajáték) 

könyvtár, 

drámapedagógiai 

kézikönyv, kellékek, 

jelmezek 

• Öko szakkör 

Készség, ismeret Cél, feladat Módszerek Eszközök 

Környezeti 

problémák 

felismerése  

Környezettudatos 

magatartás 

kialakítása 

Beszélgetés, 

dokumentumfilmek 

megtekintése 

könyvtár, DVD-

lejátszó,  

Ökológiai 

gondolkodás 

Komplex ökológiai 

szemlélet kialakítása, 

elmélyítése 

Kirándulás, séta, 

beszélgetés, szelektív 

hulladékgyűjtés 

Szűkebb és tágabb 

környezet, 

hulladékgyűjtő, 

szakkönyvek, 

szakirodalom 

Természeti értékek 

Egészség és 

környezet 

összefüggéseinek 

feltárása 

Kertgondozás, 

fűszernövények 

termesztése,  

A kollégium udvarán 

kialakított kert, kerti 

szerszámok 
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5. V. Záró rendelkezések 

 

5.1. A Pedagógiai Program érvényessége, módosítása, nyilvánossága  
A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az intézmény 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 
módosított pedagógiai program alapján, addig a jóváhagyott korábbi programot alkalmazza. 

A pedagógiai programban található helyi tantervek 2013. szeptember 1-től a 9/NYEK és a 9. 
évfolyamon felmenő rendszerben érvényesek, a többi évfolyamon kifutó rendszerben a 
korábbi helyi tantervben foglaltakat kell alkalmazni. 

5.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 
folyamatosan vizsgálja. A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban 
értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 
megvalósulását. 

5.3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet az intézmény igazgatója, a nevelőtestület 
bármely tagja, a nevelők szakmai munkaközössége, valamint az intézmény fenntartója. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az az igazgató 
jóváhagyásával válik érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot a módosítást követő tanév szeptember 1-jétől kell 
bevezetni. 

5.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

Egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken tekinthető meg: 

 − az intézmény fenntartójánál 

 − az intézmény irattárában 

 − az intézmény könyvtárában 

 − az intézmény igazgatójánál 

 − az intézmény nevelői szobájában 

 − az intézmény honlapján. 
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5.5. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVAHAGYÁSA 

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium tantestülete az intézmény Pedagógiai Programját 2013. április 
4-i nevelőtestületi értekezletén megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. 

 

 

 

Budapest, 2013. április 4. 

A Közalkalmazotti Tanács elnöke 


