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OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVRE 

9–13. ÉVFOLYAM 
 

Óraterv 
9-11. osztály 
Évi 37 óra 

 

Sorszáma A téma megnevezése Óraszám 

1. Kötelező témakörök 20 

 Az osztályfőnök által meghatározandó  

2.  választható témák 10 

3.  aktuális témák 7 

 

12-13. osztály 
Évi 32 óra 

 

Sorszáma A téma megnevezése Óraszám 

1. Kötelező témakörök 16 

 Az osztályfőnök által meghatározandó  

2.  választható témák 12 

3.  aktuális témák 6 

AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI 

Bevezetés 

A 243/2003. (XII.17.) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

kormányrendelet érvényesülését tartottuk elsődlegesnek. E törvényben az iskolai nevelés – oktatás 

alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú 

társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi 

cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

A kulcskompetenciák a következők: anyanyelvi kommunikáció, Idegen nyelvi kommunikáció, 

Matematikai kompetencia, Természettudományos kompetencia, Digitális kompetencia, A hatékony, 

önálló tanulás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia, Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

A helyi tantervben leírtaknak megfelelően elsődleges osztályfőnöki cél az egészséges életre nevelés, 

illetve egészségvédelem, melynek időkerete ne legyen kevesebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál. 
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Mottónk: „A tudás az az ablak amit a világra nyitunk. Ki-ki annyit lát a világból, amilyen szélesre tárja 

ki az ablakot.” 

(Bóka László író) 

Az iskola nemcsak a tanítás, hanem a tanulók személyiség formálásának is színtere. Ebbe a rendszerbe 

kapcsolódik bele az osztályfőnöki munka. Az osztály a legalapvetőbb iskolai közösség, a tanuló ezen 

keresztül kapcsolódik az iskolához. Az osztályfőnök szerepe egyrészt adminisztrációs, másrészt a 

legfontosabb nevelő szerep jut neki, ő képviseli az iskola normáit és törekedik azok elfogadtatására, 

megszilárdítására. Az osztályfőnöki óra szabadabb, beszélgető voltával alkalmas arra, hogy olyan 

értékeket közvetítsen a tanulók felé, amely segíti személyiségük kibontakoztatását, beilleszkedésüket a 

felnőtt társadalomba. Az osztályfőnöki órának fontos szerepe van a lehetséges életmód és kulturális 

minták bemutatásában. Különösen fontos feladat a tanulók megtanítása a kultúra befogadására, arra, 

hogy milyen emberi haszna van a kultúrának. Ez a szerep különösen felértékelődött az utóbbi években, 

hiszen nagyon sok gyerek csak az iskolában találkozik igazi, értékes kultúrával, és avval, milyen módjai 

vannak a szabadidő eltöltésének.  

Ezen kívül az iskolai osztály ideális terepe a szociális képességek fejlesztésének. Az osztályfőnöki 

órán mód nyílik gyakorolni a konfliktuskezelést, a „másság”, az „idegenség” elfogadását, a toleranciát. 

Fontos, hogy az osztályfőnöki órán a tanulók megismerjék és gyakorolják azokat a technikákat, 

amelyek lehetővé teszik számukra a változó világba való eligazodást, a saját értékrend kialakítását, saját 

maguk, lehetőségeik és korlátaik felismerését. Kiemelt osztályfőnöki feladat az egészségnevelés a 

környezeti nevelés. Ezt iskolai rendezvények is segítik (egészség-nap, drogvetélkedő). Az iskolában 

kortárs-segítő csoport működik, amely szintén segítheti az osztályfőnök munkáját.  

Az osztályban felmerülő szociális és egyéb problémákról az osztályfőnök értesíti az ifjúságvédelmi 

felelőst, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.  

A diákok jogaikat legjobban a diákönkormányzat segítségével gyakorolják. Az osztályfőnök 

munkájával segítse elő a diákönkormányzat jobb működését, az osztályban való megszervezését. 

Kiemelt témaként kezelendő az egészségvédelem, főként a káros szenvedélyek bemutatása, 

egészségrontó hatásuk hangsúlyozása, és a szabadidő szervezés különböző módjai. 

Az egészségnevelési munkát segíti az iskolai védőnő, aki osztályfőnöki órákat is tart ebben a 

témakörben. Szintén lehet segítséget kérni az iskolai szociális munkástól, aki főleg a szociális problémák 

megoldásában nyújthat segítséget. 

A középiskolánk fontosnak tartja a tanulók mindennapi pénzügyi ismereteinek fejlesztését. Az 

osztályfőnöki óra keretében tanévente kettő órában ismerkednek meg a pénzügyi kultúra alapjaival, 

további 2-4 órában – az osztályok igényei szerint a tantestület tagjaiból álló támogató csoport tart 

foglalkozást. A tanórai foglalkozások célja a kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia 

fejlesztése és a pénz világában való eligazodás elősegítése. 

Fejlesztési követelmények 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai: Énkép, önismeret, Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat - 

egyetemes kultúra, Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, Gazdasági nevelés, 

Környezettudatosságra nevelés, A tanulás tanítása, Testi és lelki egészség, Felkészülés a felnőttlét 

szerepeire 

Iskolánk célja: 

Iskolánkban a diákok osztály, évfolyam, kollégiumi közösségben ismerkednek egymással, 

követelményrendszerünkkel, a választott orientáció, vagy szak alapvető követelményeivel.  

Mi értéket közvetítünk részükre, ők pedig tudásban, élményekben, ismeretekben gyarapodva jutnak 

el a felnőttkor küszöbére. 
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Iskolánkban a diák nem az életre készül, hanem él. Ebben segítik iskolánk pedagógusai, dolgozói, 

háttérben a szülői ház, mellette diáktársai. Önmagáért, társaiért felelősséget vállalni kell. 

Követelményrendszerünket együttműködve teljesíteni köteles. Nem dolgozhatunk mi felnőttek értük, 

nélkülük.  

Az éves órakeret minden évfolyamon 37 óra.  

Nevelési programunk részletesen tartalmazza az iskolai nevelés színtereit, pedagógiai hitvallásunkat, 

nevelési célkitűzéseinket, a diákokkal és a szülőkkel való kapcsolattartás módjait, a diákok ellenőrzési, 

értékelési módszereit. Iskolánk nevelési folyamatainak irányait a pedagógiai tevékenység fejlesztési 

formáit. 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. 

Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

Segédanyagok: 

Az osztályfőnöki munkát az Életvitel – életmód, a mindennapi élet kultúrája c. segédanyag segíti, 

amely e helyi tanterv melléklete 
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Osztályfőnöki órák témakörei és követelményei 

9. évfolyam 

Témakörök 

Kötelező témakörök: 

- Baleset és tűzvédelmi oktatás 

- Iskolai szabályzatok (házirend, fegyelmi szabályzat, osztályvezetőségi tagok megválasztása) 

- Diákönkormányzat működése, szerepe 

- Vigyázat serdülök, fiúk-lányok kapcsolata 

- Kultúrált viselkedés, iskolai magatartás, önismeret 

- Szülő-gyerek kapcsolat 

- Egészséges életmód (egészséges táplálkozás, sport, dohányzás, alkohol, kábítószer káros hatásai, 

prevenció) 

- Aktuális feladatok 

- Közlekedés jogi, etikai szabályai 

- Iskolai ünnepek 

Javasolt témakörök: 

- Város és iskolatörténet megismerése 

- Környezetvédelem, saját környezeted védelme 

- Tanulásmódszertan, időgazdálkodás 

- Családi ünnepek (karácsony, húsvét, egyházi ünnepeink, népszokások, anyák napja) 

- Olvasás szerepe az önképzésben, új ismeretek szerzésében, beszédkészség kialakításában 

- Jellemző fogyasztói magatartások a környezetünkben (kiválasztás, önismeret, döntés, 

kockázatvállalás, bizalmi elv) 

- Bankszámla, bankkártya, számlanyitás (személyes költségvetés, bevételek, kiadások, megtakarítás, 

eladósodás) 

Követelmények 

- A tanuló legyen tisztában az iskolai renddel, az iskolai életet szabályozó dokumentumok tartalmával 

- Mérje fel saját képességeit, tisztázza adottságait 

- Készítsen reális célkitűzés – sort az előzőek ismeretében 

- Mérje föl helyét az iskolai mikroközösségekben 

- Találja meg a neki való feladatot, funkciót 

- Szerezzen érdemeket magának a feladatok megoldásában 

- Tanulja meg tisztelni mások és önmaga teljesítményét 

- Végezzen közösséggel együtt élményszerző feladatokat 

- Ismerje meg önigényén kívül mások meglátásait is 

- Lássa meg a másságot a másik emberben és fogadja azt el 

- Kezelje önmagához mérhető partnerként társait 

- Tudjon megfelelő módon kommunikálni a többiekkel a kommunikációs helyzethez igazodva  

- Ismerje meg a megismerési módszereket 

- Alakítson ki saját egyéniségéhez illő tanulási módszereket önmaga ismeretére alapozva 

- Készítsen időbeosztási táblázatot magának 

- Mérje föl a szabadidő felhasználásának lehetőségeit 



 

5 

- Válasszon érdeklődésének megfelelő aktív szabadidős tevékenységet 

- Ossza be szabadidejét az egészséges életmódnak megfelelően 

- Legyen képes kulturáltan felmérni, megvitatni, megoldani problémáit 

- Ismerje az alapvető fogyasztói szokásokat, marketing és reklám szerepét 

- Ismerje meg a bankszámla fajtáit, bankkártya típusát 

10. évfolyam 

Témakörök 

Kötelező témakörök: 
 

- Baleset és tűzvédelmi oktatás 

- Énképünk változásai – honnan jöttünk, hova tartunk? 

- Barátság – közösség – család – társadalom – kapcsolatok a mindennapi életben 

- Egészségvédelem – mi az, hogy egészség? 

- A káros szenvedélyek – miért károsak? 

- Családi élet: az a család, amelyben élünk és az a család, amelyet szeretnék 

- Szexualitás 

- Szabadidőről – műveltség, művelődés, sport, a szabadidő jó megszervezése 

- Hogyan tanuljunk? – a tanulást segítő módszerek 

 

Javasolt témakörök: 
 

- Környezetünk védelme 

- Pályaválasztás – mi vagyok, mi érdekel? 

- Biztonságos közlekedés 

- Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás 

- Bankszámlák és bankkártyák tranzakciói, költségei (életciklusok, háztartások költségvetése, 

bevételei, kiadásai) 

- Megtakarítások, kiadások, hitel (meddig nyújtózkodjunk?) 

Követelmények 

- A tanuló ismerje az emberi érzelmek jelentőségét, a másokhoz fűződő tiszteletet, szeretet, 

megbecsülést 

- Ismerje a kötődést kialakító környezeti hatásokat 

- Legyen tisztában önmaga kötődéseivel a mikro- és makroközösségekhez 

- Ismerje meg a kötődés kialakulásának lépéseit 

- Ismerje meg a különféle emberi kapcsolatokat, az azok közti különbségeket 

- Ismerje a barátság, szeretet, szerelem fogalmát 

- Tudjon kapcsolatokat építeni, kapcsolatokat tartani és kapcsolatokat szerezni 

- Lássa tisztán saját kapcsolatrendszerét 

- Értékelje az emberi kötődést 

- Legyenek számára fontosak a legfőbb emberi erények, mint jóság, segítőkészség, megértés, 

megbocsátani tudás, stb. 

- Tisztelje a másik magánéletét, kapcsolatait 

- Fogadja el önmagát, és törekedjen önmaga építésére 

- Legyen számára fontos a test és lélek harmóniája 
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- Ismerje saját testének működését befolyásoló tényezőket 

- Legyenek számára fontosak a tartós, belső értékek 

- Értékítéletét elsősorban a belső értékek alapján alkossa  

- Tudjon bírálatot mondani ítélkezés nélkül 

- Emberi kapcsolataiban ne az előítéletek legyenek meghatározóak 

- Legyen számára fontos önmaga és a környezet esztétikája 

- Utasítsa el a szervezte számára károk hatásokat 

- Marketinghatásoktól való távolságtartás képességének fejlesztése 

- Ismerje az alapvető megtakarítási formákat, családi költségvetés tervezésének fontosságát 

11. évfolyam 

Témakörök 

Hogyan tovább? Melyik úton? 

Kötelező témakörök: 

- Baleset és tűzvédelmi oktatás 

- Családtervezés. A család szerepe. A házasság. 

- Takarékosság, költekezés. A pénz szerepe életünkben. 

- Eltérés a szokástól: a szexualitás mindennapjai. Párkapcsolatok. 

- A kábítószer fogyasztásának veszélyei. Drogtörvény. Szenvedélybetegségek. 

- Iskolai rendezvények. Hagyományok. 

- A korszerű táplálkozás fontossága. 

- Önismeret, kommunikáció, pályaválasztás. 

- Belpolitikai életünk. Merre tart Magyarország? Merre tart Európa? 

- A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószer veszélyei: Maradj a napos oldalon! 

- Hétköznapi veszélyek. A fiatalkori bűnözésről. 

- Tudatos, kritikus fogyasztó magatartás, fogyasztóvédelmi jogaink 

Javasolt témakörök: 

- Kapcsolódás Európához: hazánk politikai fejlődésének megismerése. 

- Szenvedélybetegségek 

- Önnevelés, önművelés 

- Állampolgári alapismeretek 

- Idegen nyelvek ismeretének fontossága, előnyei. 

- Biztonságos közlekedés 

- Megtakarítási formák, kockázat 

- Hitelek fajtái, költségei (hiteltörlesztés, tőketörlesztés, THM…, kamatszámítás lehetőségei, 

tőkésítés időtávja…) 

- Biztosításokkal kapcsolatos ismeretek 

Követelmények 

- Ismerje meg a másik nem jellemzőit 

- Lássa meg a másik nemhez kapcsolódás lehetőségeit 

- Ismerje meg és tisztelje a másik nem igényeit 

- Ismerje a szerelmi kapcsolat lényegei jegyeit 

- Ismerje meg a szexuális kapcsolat és a szerelmi kapcsolat közti különbséget 
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- Mérje föl a párkapcsolatok alakulásának lehetőségeit 

- Legyen tisztában saját kapcsolatainak sikereivel és kudarcaival 

- Tekintse a másikat a párkapcsolatban legalább olyan fontos szereplőnek, mint önmagát 

- Legyen tisztában a testi-lelki harmónia fogalmával 

- Ismerje a felelősség, önzetlenség fogalmát a párkapcsolatokra vonatkoztatva 

- Tudjon örülni sikereinek, és tudja elviselni kudarcait a párkapcsolatokban 

- Legyen tisztában a tágabb közösségek működésével, a demokrácia fogalmával 

- Ismerje a saját államának működését jellemző jegyeket 

- Tartsa szem előtt a közösségi érdekeket is az önérdek mellett 

- Lássa meg azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyek a saját és a közösség boldogulásának is útjai 

- Legyen tisztában saját múltjának és a társadalom múltjának történéseivel 

- Találjon célokat a társadalmi érvényesülési lehetőségek között 

- Legyen tisztában saját múltjának és a társadalom múltjának történéseivel 

- Tudjon okulni a múlt hibáiból 

- A magyarság szokásai, ünnepei, hagyományai legyenek szerves részei napi tevékenységeinek 

- Legyen számára fontos az élettér, ahol él 

- Ismerje a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos állampolgári jogait 

- Ismerje az alapvető megtakarítási formákat, és a hitelek fajtáit 

12. évfolyam 

Témakörök 

Kötelező témakörök: 
- Baleset és tűzvédelmi oktatás 

- Értékrendi tisztázások. Jog és erkölcs 

- Véleménynyilvánítás kötelessége és felelőssége 

- Értékrendi torzulások (cinizmus, közöny) 

- Felnőtté válás útján, a növekvő felelősségről 

- Felelős véleményalkotás (pozitív-negatív érzelmek, önuralom) 

- Párválasztás, házasság, családtervezés 

- Döntések az életmódban: felelősségem egészségemért, idegrendszeremért 

- Felkészülés az érettségire 

- Munkaszeretet, munkaerkölcs 

- A nagykorúsággal járó jogok és kötelességek 

- Fogyasztói értékrendek, ökológiai fogyasztóvédelem, fenntartható fogyasztás 

Javasolt témakörök: 
- Az emberi élet értelme (érdeklődés, hajlam, képesség felismerése 

- Környezetvédelem 

- Konfliktusok, veszteségek elfogadása 

- Magánélet, közélet harmóniája 

- Nemzedékek egymásért. Aktuális feladatok 

- Az osztály tanulmányi és fegyelmi helyzete 

- Diákhitel DVD (jövedelem és terhei) 
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Követelmények 

- Szerezzen rutint a mások előtt való szereplésben 

- Tudjon szabatosan fogalmazni, előadást összeállítani 

- A kommunikációs lehetőségek sokféleségéből tanulja meg a megfelelőt kiválasztani 

- Ismerje a média csapdáit, előnyeit 

- Ismerje meg a testbeszéd alapjait 

- Legyen tisztában legelőnyösebb vonásaival 

- Tudja a maga hasznára fordítani képességeit, adottságait 

- Ismerje meg az érvényesülési lehetőségeket és válasszon magának egyéniségéhez közel állókat 

- Mérje föl továbblépési lehetőségeit az elért eredmények alapján 

- Lássa reálisan eredményeit 

- Tudja megindokolni önmaga ismeretére alapozva a továbbtanulási elképzeléseit 

- Legyen képes ügyeit önmaga intézni 

- Ismerje az ügyintézés módjait 

- Legyen képes a mikrovilág jelzéseit értelmezni, jelrendszerei ismeretében 

- Értékelje az eltelt négy év munkáját 

- Alakuljon ki benne reális kép az őt ért iskolai hatásokról 

- Tudjon elfogulatlan véleményt alkotni a tanulását segítőkről 

- Ismerje a korrekt értékelés módját 

- Tartsa fontosnak az utána jövő nemzedék számára fontos visszajelzést 

- Váljon tájékozott és tudatos fogyasztó állampolgárrá 

- Ismerje a diákhitel előnyeit és hátrányait 

13. évfolyam 

Témakörök 

Kötelező témakörök: 
 

- A felnőtté válás folyamata a döntések tükrében. Pályára készülés, munkára való készülés. 

- Döntések: továbbtanulási lehetőségek, munkahelyi döntések. 

- Döntések a kapcsolatokban, az életmódban. A döntések hatása. A jó és rossz döntések a felnőttkor 

küszöbén. 

- Hogyan képzelem magam a munka világában, a családban, elképzeléseim a jövőben. 

- Pályaterv készítése különböző területeken. 

- Egészséges életmód – egészségnap keretében. 

- Környezetvédelem. 

- Fogyasztóvédelmi jogi és szolgáltatási alapismeretek 

- Felelős véleményalkotás jelentősége. 

- Konfliktusok kezelése. 

- Álláspályázat készítése. 
 

Javasolt témakörök: 
 

- Világpolitikai eseményekről beszélgetés (vélemények ütköztetése) 

- Vállalkozói tevékenység, az új élet új felnőttkori dokumentumai 

- Sikerorientáltság. Sikerkalauz. Továbbtanulási lehetőségek, módszerek. Szabályok. 

- Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése. Ellenőrzés. 
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- Összegzés a szakközépiskolai éveimről, élményeimről. 

- Nyugdíjpénztárak (munkaszerződés, munkaköri leírás, önéletrajz…) 

- START – kártya  

Követelmények 

- Legyen tisztában a munkahelyi közösség működésének lehetőségeivel, csapdáival 

- Legyen tisztában az új közösségbe lépés normáival, módjával 

- Legyen tisztában a szolgálati út fogalmával 

- Tudja a szerződéskötés vonzatait 

- Ismerje meg a pályázati rendszert 

- Legyen saját sorsának alakítója, érezzen felelősséget tetteiért, szavaiért 

- Tudjon alkalmazkodni mások elvárásaihoz védve egyéniségét saját érdekeit, törekvéseit 

- Mérjen fel több érvényesülési lehetőséget is, és kudarc esetén tudjon elindulni másik úton is. 

- Rendelkezzen a fogyasztóvédelem területén kellő jogismerettel, szolgáltatásismerettel és 

vállalkozásismerettel 

- Ismerje a START-kártya előnyeit, 

- Ismerje a hosszú távú megtakarítási lehetőségeket 

Az osztályfőnöki órán alkalmazható főbb tevékenységi formák 

Egyéni és csoportmunka keretében:  

- Beszélgetések (vélemények ütköztetése, meghallgatása, elmondásának megtanítása, állítások 

cáfolata, bizonyítása. 

- Előadás tartása: osztályfőnök, meghívott szakember, vagy az osztály diákjának kiselőadása.  

- Játékok: szituációs játékok, csoportfoglalkozások stb. 

- Kutatás: tények, adatok összegyűjtése, rendezése, elemzése, bemutatása.  

- Kiselőadáshoz írásművek készítése, jegyzet, összegzés, rövid kis tanulmány, beszámoló, esszé. 

- Könyvtári kutatás: bibliográfia készítése, beszámoló, olvasás és szövegelemzése. 

- Közös cselekvési program készítése: iskolai rendezvény. Bemutatandó műsor iskolai ünnepségünk 

vagy osztályfőnöki órán. 

- Közösségépítő program: osztálykirándulás, színházlátogatás stb. 
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MELLÉKLET AZ OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERVHEZ 
 

ÉLETVITEL – ÉLETMÓD 

A MINDENNAPI ÉLET KULTÚRÁJA 

9-10. évfolyam 

 

 

A 9.-10. évfolyamon tanító osztályfőnököknek szóló segédanyag, mind célkitűzéseiben, mind műfajában 

más, mint a kerettanterv. 

Az összeállítás választ keres a valóság időszerű kihívásaira, amely a nevelést az oktatás szerves részeként 

értelmezi, és az embernevelést helyezi a pedagógiai tevékenység fókuszába. 

Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység, a tanítás hagyományos funkciója a kultúra tudományokban, 

művészetekben, szakmában felhalmozott tartalmának az áthagyományozása. Emellett, ezzel együtt részt 

vállal a mindennapok gyakorlatában felhalmozott kultúra-elemek, a mindennapi élet kultúrája körébe 

tartozó tudnivalók, képességek, attitűdök átadásából is.  

Ehhez kíván segítséget nyújtani ez az összeállítás is. 

  

Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van abban, hogy az 

európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat és az erre épülő kiemelt fejlesztési 

feladatokat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, a saját sorsunk alakításához. 

Alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll: a felelősség önmagunkért, az önállóság, az 

önfejlesztés igényének kialakítása. 

Az egészséges életmódra nevelésnek minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges, testi, 

lelki és szociális fejlődését. Az egészséges életmódra nevelés az egészséges állapot örömteli megélésére 

és a harmonikus élet értékeként való tiszteletére is nevel. 

Készítsük fel a diákokat a pozitív beállítódások, magatartások kialakítására, amelyek az egészséges 

életvitellel kapcsolatos személetét és magatartását fejlesztik. 

Fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

Készítsük fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére, hogy a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulását megelőzhessék. 

Foglalkozzon az iskola a családi életre, a felelős örömteli párkapcsolatra történő felkészítéssel. 

Célként fogalmazzuk meg a konfliktusok kezelését, az életminőség javítását, az életvitel arányainak 

megtartását, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtését, a teljesebb élet megszervezését. 

Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák iránt. 

Alakuljon ki bennünk a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége, 

a társadalmilag elfogadott viselkedései normák ismerete. A tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi 

alapelveknek kell lennie egyéni és közös szinten egyaránt. 

Készítsen fel az iskola, a gazdálkodással és pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, az okos 

gazdálkodás képességének a kialakítására, továbbá arra, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, 

szolgáltatások és viselkedésmódok között. 

Értsék a fogyasztás a gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, 

felelősségét. 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének 

kialakítását.  

Felelősséget vállaljanak egyéni vagy közös tetteikért. 

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. 

Alakuljon ki bennünk az önművelés igényének és szokásoknak a kibontakoztatása, az egész életen át 

tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása.  
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Az emberek mindennapi élete az egyed, a személy nívóján ad képet az ország, a társadalom 

színvonaláról. 

A mindennapi élet olyan, mindenki által végzett közös tevékenységek és állapotok sorát jelenti, azaz az 

ember fenntartását szolgálják.  

Ilyen tipikus mindennapi tevékenységek és állapotok: a pihenés, az alvás, a táplálkozás, az utódok 

nemzése, felnevelése, a kommunikálás, a tájékozódás és cselekvés a mindennapi térben és időben. 

Ugyan a tanuló mindennapi létét leginkább a családban éli meg, ott „reprodukálja magát”, azonban a 

gyermekek, a diákok mindennapi élete átnyúlik az iskolába is. 

Az egyik legnagyobb konfliktusforrás az iskolában, hogy minden diák úgy kommunikál, étkezik, játszik, 

érintkezik, veszekszik, ahogyan odahaza megszokta, ahogyan kortársaitól elleste. 

Ezért, ha az iskolában a mindennapi élet színvonalát, - a személyhez történő odafordulással, beavatással, 

tudatosítással, gyakorlással – megemeljük, esély lehet arra, hogy a diákok jól érzik magukat otthon, az 

iskolában és a társadalom különböző helyein, komfortélményük nem kerül veszélybe. 

Az életmóddal kapcsolatos felkészültség önmagunk és családunk egészséges, kultúrált életmódjának 

megteremtését, fenntartását, önmagunk fejlesztését szolgálja. 

Az életmóddal kapcsolatos képességek a személyiség nyitottságát, önfejlődését, az önkiszolgálási és 

gondolkodási szokások, készségek és ismeretek az önmagunkról és másokról való gondoskodást 

szolgálják.  

Az értelmes életvezetés, a mindennapi élet kultúrájának fejlesztése az alábbi területeket fogja át: 

 a családi nevelés kultúrája; 

 egészségkultúra; 

 kommunikációs kultúra; 

 viselkedéskultúra; 

 gazdálkodáskultúra; 

 fogyasztói kultúra; 

 közlekedési kultúra. 

 

 

A családi nevelés kultúrája 

Célok, feladatok 

A családi nevelés kultúrájának célja, hogy megtanítson arra, hogy miként célszerű családban élni, 

milyennek kell lennie annak a közösségnek, amelyben életük nagy részét töltik, mi a felelősségük és 

kötelességük benne. 

Az emberi tevékenység mindennapi színtere a család, amelyben a gyermek első, közvetlen tapasztalatait 

szerzi. 

Ennek vizsgálata adja az elsődleges ismereteket a megfelelő életvitel kialakításához.  

 

Fejlesztési követelmények 

Tudja, hogy az okos szeretet, a türelem és a felelősség az alapja a helyes gyermeknevelésnek. 

Legyen felelőssége önmagával és másokkal szemben. 

A családi élet értéke, családi célkitűzések ismerete. 

A generációk kapcsolata, egymás segítése. 

Családi hagyományok, ünnepek. 

Legyen fegyelmezett életvitele, alkalmazkodó és segítőkész kapcsolatteremtő képessége, magatartása. 

Tudja szabadidejét kultúráltan, egészségesen eltölteni. 

Ismerje és alkalmazza az elvárt viselkedési szabályokat. 

Szervezett, tervszerű munkavégzés, szakszerű eszközhasználat. 

Megfelelően kifejlődjön az önellátás képessége. 
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Témakörök Tartalmak 

A család mint az egyén 

legfontosabb 

mikrokörnyezete 

 

A család történelmi kialakulása, szerepe koronként és 

társadalmanként. Jelenlegi helyzete, jelenősége, funkciója: 

elsősorban a gyermeknevelésben, az érzelmi biztonság 

nyújtásában.  

A családi hagyományok, a családtörténet ismerete, vállalása, 

mint a családi identitás része.  

Kapcsolatok a családtagok között (a szülőkkel, nagyszülőkkel, 

testvérekkel, rokonokkal). 

 

A családi szerepek 

bemutatása 

Szerepek, minták, eltérő természetű és mélységű kötelékek a 

családban. 

Az apa és anya sajátos szerepe a családban és a 

gyermeknevelésen. 

A szülők mint viselkedési szerepminták: nemi szerep, életvitel, 

viselkedés, szemlélet. 

Az anya-gyermek kapcsolat alapvető jelentősége a gyermek 

fejlődésében.  

A hiányzó szülő szerepének helyettesítése (egyedülálló anya, 

apa, nagyszülő, nevelőszülő). 

Örömök és konfliktusok a családi közösségekben.  

Nemzedéki konfliktusok, a konfliktusok feloldásának lehetősei. 

A család mint az elsődleges szocializáció tényezője és 

megvalósítója. 

 

Nevelési stílusok a 

családban 

A különböző nevelési stílusok a családban, hatások a gyermek 

személyiségének alakulására. 

A kényeztetés, a túlzott gondoskodás, a közömbösség, a 

merevség, a ridegség, az elhanyagoló nevelés, a 

következetlenség káros következményei. 

Csecsemők és kisgyermekek gondozása. 

A különböző életkorú gyermekekkel és fiatalokkal adódó 

jellegzetes nevelési problémák, tipikus konfliktusok. 

 

A család szerepe az 

érzelmi biztonság 

nyújtásában 

A család szerepe az érzelmi biztonság nyújtásában, az érzelmi 

kultúra kialakításában. 

A család képe a tömegkommunikációban, a művészetekben, 

irodalomban – a közvéleményben. 

A gyermekek és fiatalok szorongásának lehetséges okai, - ezek 

feloldásának lehetősége a családban. A megbeszélés, a 

kibeszélés, az élmények feldolgozása. 

Az évszaknak „tanulása” a családi kapcsolatok által: szeretet, 

tapintat, empátia, együttérzés, figyelmesség, tolerancia, tisztelet, 

stb.  

A szülők kapcsolata az iskolával, gyermekek baráti körével, 

partnerével.  

 

A családi élet szervezése Tervszerűen végzett háztartási munkák. A háztartási munkák 

megszervezésének és elvégzésének célszerű módjai. 
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Munkamegosztás A munkamegosztás, az arányos és személyre szabott 

teherviselés. 

Felelősség a rendszeres napi feladatok ellátásában. Legyen képes 

életvitele tudatos alakítására. Önkiszolgálás és a család 

„szolgálata”. 

 

Szabadidő-kultúra A szabadidő értéke és fontossága. Családi szabadidős 

tevékenység tervezése, szervezése. A játék szerepe a szülők és a 

gyermek kapcsolatában. 

Sokoldalú aktív-passzív szabadidő-tevékenység. 

A káros szabadidő-tevékenységek elkerülése. 

Egyéni és társas szabadidő-tevékenységek megszervezése a 

családban, az iskolában. Az ünnepek jelentősége a család 

életében.  

Családi beszélgetések, illetve azok elmaradásának káros 

következményei. 

 

 

Egészségkultúra 

 

Célok, feladatok 

Az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az 

egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. 

Az egészséges életmódra nevelésben szolgálni kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését, 

az egészséges életvitel megalapozását. Pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakulása, 

amelyek a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.  

 

Fejlesztési követelmények 
Az egészségvédő képesség a testi és lelki egészség fenntartását, a betegség megelőzését szolgálja. 

Következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás. 

Legyen igényük testük, ruházatuk és közvetlen környezete tisztán tartására, gondozására. 

Az egészségmegőrzés alapvető szabályainak alkalmazása. 

Alkalmazzák a helyes táplálkozás szabályait, váljon szokásukká az igényes, kultúrált étkezés. 

Az egészségre hátrányos, káros függőségekhez vezető szokások emberi szervezetet károsító anyagok, 

például: alkohol, cigaretta, legális és illegális drogok egészséget károsító hatásai. 

Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

 

Témakörök Tartalmak 

A személyes higiénia 

iránti igény 

Következetes testápolás, tudatos higiénés magatartás. Felelősség 

önmagával és másokkal szemben. Az egészség és a természetes 

környezet közötti kapcsolat. Környezeti tisztaság. 

 

Az egészségmegőrzés 

alapvető szabályainak 

alkalmazása 

Betegségmegelőző beállítódás erősödése. Az egészségmegőrzés 

jelenőségének felismerése. 

A károsító hatások elutasítása (cigaretta, alkohol, drogok), 

egészséget károsító hatásai. Balesetvédelmi szokások, minták, 

készségek és ismeretek elsajátítása. 

 

Egészséges táplálkozás Az egészséges táplálkozás jelentősége az egészség megőrzésében. 

Korszerű étkezési eljárások ismerete. 
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Hibás táplálkozási szokások, divatok elutasítása. 

Egészséges heti étrend összeállítása, ételsor tervezése. 

Táplálkozástörténet. 

 

Betegápolás, gondozás Az egészségmegőrzés, az ápolás egyéni és társadalmi jelentősége. 

Türelem és önzetlenség a gondozásban, ápolásban. 

Életmentés, elsősegély, házi patika. 

Fejlődjön a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, 

segítőkész magatartást. 

 

 

Kommunikációs kultúra 
 

Célok, feladatok 
A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle beszédműfajok felfogásának 

és alkalmazásának, a konfliktusok fölismerésének és megítélésének képessége. Alakuljon ki a helyes és 

kreatív nyelvhasználat a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a munkában, a családi életben és 

a szabadidős tevékenységekben.  

Az egyén rendelkezzen azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben 

kommunikálni tudjon. 

 

Fejlesztési követelmények 

A társas, társadalmi együttműködéshez szükséges kommunikációs képességek fejlesztése. 

Mások személyiségének tisztelete, véleményének megtartására nevelés. 

Kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvés. 

 

Témakörök Tartalmak 

A kapcsolatteremtés A köszönések, megszólítások zűrzavara (a probléma tudatosítása). 

A kapcsolat kezdeményezése: például: új osztálytársakkal, más 

osztálybeliekkel, más nembeliekkel, felnőttekkel, idegenekkel stb. 

reagálás a kapcsolatteremtő szándékára. 

Jellegzetes hibák: ügyetlenség a kapcsolat kezdeményezésében; 

A kapcsolatot kezdeményező szándékánál indokolatlan 

elutasítása; 

Tolakodás, túlzott bizalmaskodás stb. 

 

A beszélgetés A testtartás, a testhelyzet, a gesztus, a mimika és más nonverbális 

jelzések jelentősége a kommunikációs készség, a partner iránti 

tisztelet, figyelem kimutatásában. 

Jellegzetes hibák: túl közel megyünk a beszédpartnerhez, vagy 

messziről kiabálunk, nem nézünk a másik szemébe, nem figyelünk 

mondandójára stb..  

 

A beszélő és a hallgató 

szerepváltása 

A beszélő és a hallgató szerepváltásával kapcsolatos helyes 

szokások: a szerepváltásra – a szó átvételére és átadására – 

alkalmas pillanatok megérzése.  

Mondanivalónk „tárolásának” képessége, viselkedésünk, másokra 

való odafigyelésünk, amíg szóhoz nem jutunk.  
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A társalgás „szabályai” A társalgás „szabályai” nagyobb társaságban, kezdeményezők, 

hangadók, passzívak, visszavonulók. 

A társaság központjába kerülők pozitív és negatív szerepe: 

például: hangulatteremtés, érdeklődés felkeltése, változatosság 

biztosítása – mások elnyomása, a helyezet önközpontú uralása.  

Törekvés a visszahúzódók bevonására a társalgásba (a tapintat, az 

egyéni szuverenitás tiszteletben tartása). 

A mások meghallgatásának, oda nem illő mondandónk 

magunkban tartásának képessége. 

 

Nyelvi igényesség Nyelvhelyesség, adekváltság, világosság, tömörség, érdekesség, 

színesség, árnyaltság, közhelymentesség, töltelékszavak 

„divatszavak” kerülése, humor stb.  

 

Nyelvi viselkedés Jellegzetes helyzetekben: ismeretlenek, barátok és „ellenségek” 

között, nyilvánosság előtt vitában, ünnepélyes alkalmakkor, 

telefonáláskor, hivatalos helyen, étteremben, szórakozóhelyen stb. 

 

Viselkedéskultúra 

Célok, feladatok 
A mindennapi együttéléshez nélkülözhetetlen civilizációs szokások kialakítása. 

 

Fejlesztési követelmények 

A viselkedéskultúra, etikett szerepének megismerése a mindennapi életben. 

A különböző generációk között konszenzus létrehozásának lehetősége és fontossága. 

Hagyomány és személyesség az udvariassági formákban. 

 

Témakörök Tartalmak 

A mindennapi 

együttéléshez 

nélkülözhetetlen 

civilizációs szokások 

Az ígéret, a megállapodás, a határidők betartása.  

Mások idejének, tulajdonának, nyugalmának tiszteletben tartása: 

például: pontosság, tapintat, a „hangerő” helyzetének, a környezet 

igényeinek megfelelő szabályozása stb. 

A kölcsön kapott tárgyak, értékek (pénz, könyv, lemez, kazetta 

stb.) időben és sértetlenül történő visszaadása. 

Kimentés, kiengesztelés, bocsánatkérés. 

Sorban állásnál az érkezési sorrend betartása (például: 

jegypénztárnál, üzletben stb.). 

Az arra rászorulókkal: 

idősekkel, betegekkel, kisgyermekekkel, nagy megrázkódtatást 

átélőkkel – fokozatosan figyelmes, illemtudó magatartás, 

előzékeny, akár kérés nélküli segítésük. 

A velünk egyformák erősekkel az adódó terhek egyenlő 

megosztása.  

A testi és lelki erőszak kerülése és elutasítása. 

Korrekt panaszkezelés kommunikálása az élet számos területén. 

 

Udvariassági formák Különbségek a felnőttek és fiatalok viselkedési kultúrájában. 
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A különböző generációk közötti konszenzus létrehozásának 

lehetősége és fontossága. 

Az idősek szokásainak megértése, türelem, alkalmazkodás. 

A tartalmas, életképes hagyományok megőrzése, illetve 

újraélesztése. 

Hagyomány és személyesség az udvariassági formulákban: 

például: kérés, megköszönés, üdvözlés, gratuláció, 

részvétnyilvánítás, meghívás – az ezekre való reagálás helyes 

módjai.  

Illemszabályok jellegzetes helyzetben: pl.: vendégfogadásnál, 

vendégségben, étteremben, moziban, színházban, diszkóban, 

koncerten, futballmeccsen, az iskolában, otthon, utcán, 

közlekedési eszközön, a természetben. 

 

Gazdálkodáskultúra 

Célok, feladatok 
Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni, elemi érdeke, hogy 

állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé.  

Valamilyen módon, formában és mértékben minden ember a gazdaság szereplője. Ahhoz, hogy a 

gazdaság életében eredményesen vehessünk részt, sajátos általános gazdasági felkészültséggel is 

rendelkeznünk kell. 

Az iskolának ma már az is feladata, hogy a felnövekvő nemzedékek minden tagjában kialakítsa a 

gazdasági felkészültség alapjait.  

 

Fejlesztési követelmények 
A gazdálkodással kapcsolatos elemi összefüggések felismerése. 

A gazdálkodással és pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése. 

Képessé váljanak a rendelkezése álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni 

tudást is.  

Okos gazdálkodás képességének a birtoklása. 

A pénz szerepe a háztartás – gazdálkodásban. 

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 

A piaci árak elemzése, az árak és a minőség összehasonlítása és észszerű döntés. 

A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeit a gyakorlatban érvényesítse, tudatos fogyasztókká váljanak. 

A rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás. 

Az energiatakarékosság lehetőségeinek kihasználása. 

 

Témakörök Tartalmak 

A gazdálkodással 

kapcsolatos 

összefüggések 

A háztartási jövedelmek összetétele. (a családi pénzjövedelem 

forrásai). 

A háztartás kiadása.  

A költségvetés készítésének lépései.  

Háztartási könyv vezetése. A bevétel – kiadás tervezése. (havi, heti 

terv készítése).  

A takarékossági lehetőségek kihasználása. 

Az árak elemzése, az árak és a minőség összehasonlítása, észszerű 

döntés.  
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Fogyasztóvédelem A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeit a gyakorlatban 

érvényesíteni tudja. 

Tudatos vásárlóvá nevelés. 

Termék, termékszerkezet, termékelemzés. 

 

Energia-megtakarítás Környezetkímélő és gazdaságos energiahasznosítás, gépesítés. 

(fűtés, világítás, vízellátás, főzés, takarítás, tárolás). 

A háztartási energiafogyasztás rendszeres nyilvántartása. 

 

Közlekedési kultúra 

Célok, feladatok 

A közúti közeledés rohamos fejlődésének vagyunk tanúi, melynek fő hajtóereje a motorizáció. A 

hazánkban is egyre bővülő járműpark az állandó növekvő forgalomsűrűség tanulóink számára is nap 

mint nap fokozott veszélyforrásként jelentkezik. 

A közlekedő ember védelme, a biztonságos közlekedés problémaköre világnézete az érdeklődés 

homlokterébe került. 

Rendkívül nagy szükség van arra, hogy közlekedésben résztvevők magatartásukkal, egymással való 

viszonyukkal a közlekedést megfogalmazó jogi szabályok (KRESZ) maradéktalan elsajátításával 

növeljék a közúti közlekedés biztonságát, az emberi élet megvédését. Mindezek megkövetelik, hogy 

tanulóinkat felkészítsük az emberek egyik legmindennapibb tevékenységére: a közlekedésre. 

 

Fejlesztései követelmények 
A közlekedésben való biztonságos és felelősségteljes részvétel. 

Szabályismeretet, szabályalkalmazás a biztonságos közlekedéshez.  

A gyalogos közlekedés, a tömegközlekedés, (városi, vasúti, országúti, vízi, légi) valamint a kerékpáros 

közlekedés szabályainak gyakorlati alkalmazása.  

A közlekedési helyzetek helyes megítélése. 

A defenzív vezetéstechnika alkalmazása. 

A közlekedési helyzetek helyes és gyors megítélése, a közlekedési jelzések biztonságos értelmezése. 

A közlekedésessel kapcsolatos helyes magatartási szokások és elvárt udvariassági szabályok 

alkalmazása.  

Legyenek tisztában a közlekedés pozitív magatartásformáival. 

A kultúrált közlekedési magatartás tudatos alkalmazása.  

 

Témakörök Tartalmak 

Tájékozódás Szűkebb és tágabb lakóhelyünk megközelítési módjainak 

ismerete. Tájékozódás ismeretlen városokban, országokban 

(menetrendek, térképek, útikalauzok, stb. használata). 

 

Közlekedési szabályok Szabályismeret, szabályalkalmazás a biztonságos közlekedéshez. 

A gyalogos közlekedés, a tömegközlekedés, (városi, vasúti, 

országúti, vízi, légi), valamint a kerékpáros közlekedés 

szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

 

Közlekedési helyzetek A közlekedési helyzetek helyes és gyors megítélése. 

A közlekedés lélektana: a túlzott gyorsaság és túlzott lassúság 

veszélyei. Az agresszivitás, a gyors helyzetfelismerés és döntési 

tudás. A határozottság jelentősége a közlekedésben. 
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A veszélyhelyzetek gyors felismerése, felmérése és elhárítása. 

A városi és vidéki közlekedés különbségeinek felismerése. 

A defenzív vezetéstechnika alkalmazása. 

 

Magatartási 

követelmények 

A közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokások és elvárt 

udvariassági szabályok alkalmazása. 

A kultúrált közlekedési magatartás tudatos alkalmazása. 

Méltányossági szempontok érvényesítése a forgalomban, az 

érdekek rangsorolása járműveken és a közutakon, mások 

szempontjainak, igényeinek szem előtt tartása, udvariasság, 

előzékenység, a rászorulók – főként az öregek, kisgyermekesek, 

vakok, mozgássérültek – segítése.  

 

Veszélyforrások a 

közlekedésben 

Veszélyforrások: a szabályok ismeretének hiánya, illetve 

figyelmen kívül hagyása, agresszivitás, „vagánykodás” a 

veszélyérzet kialakulatlansága, alkoholfogyasztás, túlzott 

gyógyszerfogyasztás, legális és illegális drogok használata. 

Az autóstop és az azzal járó veszélyek. 

 

Az aktív közvélemény 

szerepe 

Az aktív közvélemény szerepe a tömegjárművek, gépkocsik, 

közutak, közterek, épségének, tisztaságának megvalósításában. A 

közvélemény hatása a szabálytalanul, maguk és az embertársaik 

testi épségét veszélyeztető módon közlekedőkkel szemben.  

A közeledési szabályok megszegésének, a balesetokozásnak 

hatósági és jogi következményei.  

Baleseti hírek, tanulságainak elemzése, hasznosítása közlekedési 

gyakorlatokban.  

 


