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(1)  A Hámori Waldorf Iskola nevelési programja 

 

„Csak három hatásos nevelőeszköz van: félelem, becsvágy és szeretet. Az első kettőről lemondunk.” 

(Rudolf Steiner) 

 

aa) Pedagógiai alapelveink  

Az iskola alapítójától, Rudolf Steinertől származó fenti idézet alapvetően meghatározza iskolánk 

működésének alapelveit. Természetesen ez a nagyon tömör mondat némi értelmezést, magyarázatot 

igényel.  

 

Mit értünk azon, hogy kerüljük a félelem alkalmazását a pedagógiai területen? Könnyű azt mondani, 

hogy a modern pedagógiában maximálisan kerüljük a gyermek megfélemlítését miközben a 

gyermek szorong, fél, különféle pszichoszomatikus tünetet produkál, amikor reggel el kell indulnia 

az iskolába. Ilyen esetben egy iskola hivatkozhat bármire. Mi nem gondoljuk azt, hogy a szorongás 

feszültsége szükséges a gyermek teljesítményének fokozásához, sőt, határozottan elutasítunk 

minden olyan pedagógiai tevékenységet, attitűdöt, szándékot, amely a gyerek szorongására épít, 

vagy csak a legkisebb mértékben is előidézi azt. A félelem, a szorongás okainak kiderítése egyik 

alapfeladatunk, és szakszerű elhárításáért mindent el kell követnünk. A gyermeki lélek 

felszabadítása e nélkül lehetetlen. 

 

Mit jelent, hogy lemondunk a becsvágy felkeltéséről és pedagógiai eszközként való alkalmazásáról? 

A verseny illetve a verseny eredményének komparatív alkalmazása (rangsorállítás, osztályozás, 

képesség szerinti diszkrimináció, korai exkluzív tehetséggondozás stb.) motivációs módszerként 

nemcsak elfogadott, hanem kifejezetten előnyben részesített pedagógiai eszköz. Véleményünk 

szerint ezek nagy része éppoly személyiségromboló, egészségromboló lehet, mint a fenyegetettség-

érzés, a félelem, a szorongás fenntartása. Ez esetben azonban az életkori faktor némileg módosítja a 

képet. A versengésnek van létjogosultsága, ha az a közösségképzés, a csoportidentitás-tudat, a 

csapatszellem erősítése szempontjából játszik tudatosan kiemelt szerepet. Azonban káros, ha 

antiszociális, aszociális, önző magatartáshoz vezet. A Waldorf-pedagógiában a szociális képességek 

fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír. A közösségromboló (esetleg agresszív vagy gyűlöletkeltő) 

becsvágy és az abból fakadó versengés minden formáját elutasítjuk. 

 



 5 

Ahhoz, hogy a szeretet alapvető jelentőségét hangsúlyozzuk elsődleges nevelőeszközként, meg kell 

pontosan határoznunk, hogy mit is értünk ezen (a szó általánosan ismert jelentésén túl). A szeretetet 

legalapvetőbb és egyben legtágabb fogalmát szükségtelen átértelmezni. Óvakodnunk kell azonban 

a szó elcsépelt, közhelyes vagy szentimentális értelmezésétől. Az aktív szeretet pedagógiai 

szinonimája az elfogadás és az odaadó figyelem. A személyre szabott figyelem minden gyermeknek 

jár. Ez a figyelem alapozza meg aktív pedagógiai tevékenységünket.  

 

A nevelés feladata a társadalmi-szociális tudatosság, az önismeret, az érzelmi és etikai intelligencia 

fejlesztése aktív állampolgári és világpolgári tudat irányába. Pedagógia munkánkat a fejlődő, 

gyarapodó gyermek sajátosságainak megfigyelése és megértése inspirálja. A gyakorlott megfigyelő 

képes felismerni a gyerekek adottságait, kibontakozó képességeit és fejlődő kvalitásait. A Waldorf-

nevelés, azáltal, hogy alátámasztja a tanulás, az önfejlesztés gyakorlati, esztétikai és ismeretszerző 

módszereit, mintegy táplálja a testi, lelki és szellemi erők szabad áramlását. A modern lélektanban 

Csíkszentmihályi Mihály ez irányú kutatásai a legismertebbek. A „flow”, vagyis az „áramlatban 

levés” a személyiség olyan működési állapota, amelynek gyakoriságával arányban lévő 

következmény a személyiség fejlődése, gyarapodása, a képességek folyamatos fejlődése, a 

boldogság átélése, valamint a tudatosság komplexitásának növekedése. A flow elérésének feltételei 

a emberi személyiségből fakadnak, hiszen az egyén választja meg céljait, s törekszik azok elérésére, 

miközben igyekszik feladatainak nehézségét és képességeit egyensúlyban tartani.  

 

„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

(Paulo Coelho: A zarándoklat) 

Alapvető értékeink aktív alkalmazása a teljes ember kibontakozására irányul. Meggyőződésünk, 

hogy valamennyi gyermeknek lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy a benne rejlő lehetőségeket 

felismerje, kibontakoztassa, és a közösség és saját maga számára kamatoztassa. Ilyen értelemben 

iskolánk nem lehet klasszikus programiskola. Feladatunk az önmagát kibontakoztató gyermek 

megismerése, és azon feltételek biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermek a számára 

biztosított személyi és környezeti feltételek célszerű alkalmazása útján képességeihez és 

adottságaihoz mérten a lehető legoptimálisabb mértékben kibontakoztathassa szellemi, lelki és testi 

képességeit. 
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Pedagógiánk meghatározó értékei szilárd alapokon nyugszanak: a klasszikus európai kultúra, a 

zsidó-keresztény hagyományok és a legtágabb értelembe vett univerzális humanizmus, hiszen ezek 

a források képezik Rudolf Steiner antropozófiájának alapjait. Ezek a szilárd alapok formálják 

nevelésművészetünk etikai, közösségi és személyes alapjait. Büszkék vagyunk magyar 

hagyományainkra, mindazon értékekre, amelyek a magyarságot kulturálisan felemelték. Tisztelettel 

tekintünk a Kárpát-medence, Európa más nemzetei és az emberiség nagy családjához tartozó más 

népek és nemzetek kulturális örökségére. 

 

Kiemelt célunk a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas eszméjének képviselete, illetve 

folyamatos újraértelmezése és átgondolása az egyén, a társadalom valamint a globális folyamatok 

tükrében. Olyan jövőorientált közösségnek tartjuk magunkat, amely a múlt értékeire támaszkodva 

folyamatosan keresi a jövő útjait, a változást alapvető szükségszerűségnek tartja, és a jövő, a 

változás felé nyitott, szabad személyiségekre épít.  

 

 „A gyermeknevelés alkotómunka, sokkal inkább művészet, mint tudomány.” 

(Bruno Bettelheim) 

 

Ezzel a felfogással maximálisan egyetértünk, és tudjuk, hogy ennek konzekvenciái vannak mind 

alapelveinkre, mind metodikai és didaktikai eljárásainkra. A művészet ebben az értelemben tehát 

nem puszta esztétikai öncél számunkra, hanem a legalapvetőbb, elsődleges nevelési eszköz.  

A művészeti nevelés helyett helyesebb a művészettel nevelés kifejezést használni, és ebben az 

értelemben a különféle művészeti munkákban való elmélyülést az érzelmi intelligencia, az 

önismeret kifejlődésének és kibontakozásának alapvető eszközeként alkalmazzuk. 

 

Az 1919-ben útjára bocsátott Waldorf-pedagógia ma is az egyéni kreativitást és alkotóképességet, 

művészi kivitelezést állítja az első helyre, amelynek konzekvenciái vannak a taneszközök és tanítási 

módszerek, eljárások megválasztásában is. A saját alkotás, a művészi, ízléses megjelenítés 

valamennyi tanítási tartalom esetén lényeges, ami nem helyettesíthető pusztán tankönyvek 

alkalmazásával. A taneszközök fejlesztése is állandó feladatunk. 

 

„Minden nevelés önnevelés, és mi, tanárok, nevelők csak a saját magát nevelő gyermek 
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környezete vagyunk. A legmegfelelőbb környezetté kell válnunk, hogy a gyermek úgy nevelje 

általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve önmagát nevelnie kell.”  

(Rudolf Steiner) 

 

 

ab) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

A modern személyiségkutatás eredményeinek naprakész ismerete nagyon fontos számunkra, 

mégpedig azért, hogy a harmonikus személyiségfejlődés előmozdításában ennek eredményeit a 

lehető legnagyobb mértékben hasznosítani tudjuk. Felfogásunk szerint a személyiség egy olyan 

egyedülálló, kizárólag önmagával definiálható entitás, amelynek külső befolyásolására, így 

fejlesztésére sincs igazában módja másnak, mint saját magának. Ezért a személyiségfejlesztés 

helyett helyesebb a személyiségfejlődés előmozdítása, segítése kifejezést használnunk. 

 

Elutasítunk minden olyan személyiségképet és személyiségfejlesztési koncepciót, amely nyíltan 

vagy rejtve a személy szabadságának korlátozására, jogainak csorbítására tör, minden törekvést, 

amely az alapvető emberi jogok ellen irányul. Fellépünk minden olyan téves 

személyiségszemlélettel szemben, amely tagadja valamennyi emberi lény egyenrangúságát és az 

emberei méltóságát. Harcolunk a diszkrimináció minden formája és megnyilvánulása ellen. Csak 

azokat a közösségeket ismerjük el humánus közösségként, amelyben szabadon bontakozhat ki a 

személyiség, s amely lehetővé teszi, hogy a személyiség legjobb tudása szerint működhessen benne, 

akár két ember közösségéről, akár az emberiség nagy családjáról beszélünk is. 

 

Arra törekszünk, hogy az iskolánkból kikerülő fiatal felnőttek elkötelezettek legyenek a szabadság, 

egyenlőség és testvériség elve és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, s akik aktív, kreatív 

életet élve törekszenek arra, hogy előrevigyék az emberiség nagy közös ügyeit, s akik szabad 

gondolatokból született tetteikért mindenkor vállalják a személyes felelősséget. 

 

ac) Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

Az egészség alapja felfogásunk szerint annak elismerése, hogy az egészség az emberi személyiség 

mindhárom területének a test, a lélek és a szellem harmonizálásán múlik. Ahhoz, hogy 

egészségesnek mondhassuk magunkat, harmonikus és szeretetteljes kapcsolatot kell ápolnunk a 

természettel, önmagunkkal, és a természetfelettivel. Rudolf Steiner szerint a tanterv harmonizáló 



 8 

hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. Az egészség ebben 

az értelemben olyan dinamikus egyensúlyt teremt, mely harmonizálja a gyermeken belüli erőket, és 

kiegyensúlyozza az egyén másokhoz és a világhoz fűződő viszonyát. Ezért törekednünk kell arra, 

hogy az egészség túlmutasson a „normális” felfogáson, és egyik kiemelt cél legyen pedagógiai 

praxisunkban. A Waldorf-pedagógia integrálja a fizikai, a lelki és a szellemi fejlődést. A Waldorf-

tanterv erre az archetipikus fejlődésre épülő folyamat, mely a gyermeket a mindenkori érettségének 

megfelelő kihívások elé állítja. 

 

ad) A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok  

Az iskola egészséges működésének lényeges feltétele az egészséges szociális élet, és 

kapcsolatrendszer. A Waldorf-közösség törekszik arra, hogy valamennyi tagja egyenrangú és 

egyenértékű félként vehessen részt a mindennapok munkájában. Ez az akár demokratikusan, akár 

autokratikusan kialakított hierarchiára, mint alapelvre épülő szemléletet nem engedheti 

érvényesülni. Törekednünk kell arra, hogy az iskola valamennyi résztvevője szabadon kifejthesse 

véleményét, véleményével szabadon formálhassa az iskola életét. Az együttműködést minden 

érdekelt (szülők, diákok, tanárok) a hatékony működés legalapvetőbb feltételének tekinti. Az iskola 

valamennyi közösségében törekszünk arra, hogy minél szélesebb együttműködés alakulhasson ki. 

Az egyszemélyi vezetés ezért kerülendő. A delegáció, a csoportmunka, az áttekinthető működési 

struktúra nyilvánosságát mindenkor biztosítjuk. A széleskörű munkamegosztásra tudatosan 

törekedni kell. A ma fiataljait úgy neveljük és tanítjuk, hogy a társadalom más tagjaival együtt 

képesek legyenek szabad közösségeket alkotni, megfelelve a kor kérdéseinek, kihívásainak. A 

fiatalokat szabadságra és önálló felelősségtudatra, felelősségvállalásra neveljük, olyan 

individuumokat kívánunk nevelni, akik szabadságukkal felelősségteljesen képesek bánni, akik 

szociálisan érzékenyek.    

 

ae) A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnöki (osztálytanítói, osztálykísérői) feladatok 

A pedagógusok elsőrendű feladata a tanítás. Törekednünk kell a méltányos és arányos 

munkamegosztásra. Valamennyi pedagógus részt vállalhat az intézmény működtetésének 

feladatában. Az intézmény működtetésének felelősségét a tanári konferencia vállalja, részletesen 

szabályozott munkamegosztás alapján. Az egyes osztályok, tanulócsoportok vezetése, napi életük 

szervezése, a szülőkkel való szoros, informális kapcsolattartás az osztálytanítók, osztálykísérők 
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feladata ugyanúgy, mint a szükséges dokumentáció vezetése, a tanulói teljesítmény figyelemmel 

kísérése, valamint a tanulókkal kapcsolatos pedagógiai stúdiumok előkészítése. 

 

af) A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók kísérése külön felelős feladata. Kívánatos, hogy a sajátos 

nevelési igényű tanulók fejlődéséhez szükséges szaktudással rendelkező személyről, illetve az ilyen 

személy továbbképzéséről nagy körültekintéssel gondoskodjunk. A külön figyelmet igénylő tanulók 

munkarendjét külön dokumentumban rögzítjük, külön foglalkoztatásuk annak megfelelően történik.  

 

ag) A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

Az iskola lehetőséget biztosít diákszervezet működésére. A tanulók az intézmény működésének 

lényeges elemeiről tudomást szereznek a diákszervezeten keresztül. Az intézményi döntési folyamat 

diákságot is érintő feladatairól a diákszervezet ülésein, a diákközgyűlésen, ennek hiányában a 

közösségi foglalkozásokon és egyéb alkalmakkor van lehetőség. A diákszervezet működése a 

diákok akaratán múlik. A diákság és a tanári testület kommunikációja mindkét fél felelőssége. 

Amennyiben az adott tanévben diákszervezet nem működik az iskolában, az együttműködés 

elsődleges színtere a heti rendszerességgel megtartott közösségi foglalkozás. A diákszervezet 

vezetése a tanári konferencia vezetőségével szoros kapcsolatban van. 

 

ah) A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

Az intézmény önálló jogi személy ugyanúgy, mit az intézmény fenntartója, a Miskolci Waldorf 

Pedagógiai Alapítvány. A Fenntartó Kuratóriuma és az iskola Vezetősége évente több alkalommal 

hívhat össze iskolagyűlést közös vagy egyéni kezdeményezés alapján. Az iskolagyűlésen 

valamennyi érintett és érdeklődő szülő, tanár, meghívott szervezet vagy magánszemély részt vehet. 

A diákság is képviseltetheti magát.  

A kialakult helyi sajátosságok között megemlítjük, hogy az Intézményi Konferencián negyedévi 

(szükség esetén gyakoribb) rendszerességgel találkoznak az iskola, a fenntartó alapítvány, a 

támogató egyesület, a szülői képviselet és érintettségük esetén a diákság vezetői, és áttekintenek 

minden olyan kérdést, amely az egész közösséget érinti. Az üléseken meghívottként részt vehetnek 

más szervezetek képviselői, illetve más személyek is. Ezen a fórumon mindenkinek lehetősége van 
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arra, hogy véleménynyilvánításával formálja a döntéshozói jogokkal felruházott testületek 

(iskolavezetés, kuratórium) döntés-előkészítő és döntéshozó munkáját.  

A szülők és tanulók ezen kívül értekezhetnek a tanárokkal a családlátogatások, a havi 

rendszerességgel megtartott szülői estek és más iskolai rendezvények alkalmával. A tanárok és 

szülők törekszenek a legszélesebb körű, legközvetlenebb együttműködésre. 

 

ai) A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a szóbeli felvételi vizsga 

követelményei 

A tanulók tanulmányaik során részt vesznek az állami előírások alapján szervezett méréseken 

(DIFER, kompetenciamérés, stb.) és érettségi vizsgákon.  

A tanulmányi kötelezettségeiknek szorgalmi időszakban bármilyen okból eleget nem tevő tanulók 

félévkor és év végén külön értékelő vizsgát tesznek. Az értékelő vizsgán való megfelelés a 

továbbhaladás előfeltétele. Amennyiben a beszámoló is sikertelen, úgy a tanuló javító vizsga 

letételére kötelezhető. 

Az iskolánkba átjelentkező tanulók alkalmasságának megállapítása céljából felvételi bizottságot 

állít fel a tanári konferencia. A bizottság a feladatok összeállításakor igazodik az életkori 

sajátosságokhoz, az osztály összetételéhez, illetve a tantervi követelményekhez. A 9. osztályba 

jelentkező tanulók felvételi beszélgetésen vesznek részt. A felvételi beszélgetésen meg kell 

győződni arról, hogy a felvételiző gyermek képes lesz-e igazodni iskolánk sajátos elvárásaihoz. 

 

aj) A felvétel és az átvétel szabályai 

Felvételre és átvételre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felvételi bizottság meggyőződik arról, 

hogy a felveendő tanuló rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyek nélkülözhetetlenek az 

iskolánkban való továbbhaladáshoz, valamint meggyőződnek arról is, hogy a tanulói attitűd és az 

iskolánk leglényegesebb tartalmi elemeinek ismerete lehetővé teszi a tanuló Waldorf-iskolai 

továbbfejlődését. A felvételi bizottság szem előtt tartja az Nkt. ide vonatkozó keretfeltételeit, 

rendelkezéseit. 

 

ak) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatása tantervi kereteken belül zajlik (lásd: tanterv.) 
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B) A Hámori Waldorf Iskola helyi tanterve 

 

ba) A Hámori Waldorf iskola által választott kerettanterv megnevezése: A magyarországi 

Waldorf-iskolák kerettanterve 

A kerettanterv benyújtója: Magyar Waldorf Szövetség  

 

bb) Kerettanterv alapján kialakított helyi tanterv a pedagógiai program elkülönített 2. számú 

melléklete. 

 

bc) A Waldorf pedagógia sajátos pedagógiai módszerei miatt tankönyveket lényegesen szűkebb 

körben alkalmaz, mint más pedagógiák. Lényeges része ugyanis a Waldorf-pedagógiának a saját, 

művészi igénnyel megformált taneszközök, epocha füzetek, könyvek létrehozása. A holisztikus 

szemlélet miatt az előre elkészített, módszeresen analizáló, feladat meghatározó munkatankönyvek 

használatával szemben a gyűjteményes, enciklopédikus, rendszerező könyveket, tankönyveket 

részesítjük előnyben. A szaktárgyi tartalmak begyakorlásában gyakran alkalmazunk 

szöveggyűjteményeket, feladatgyűjteményeket, albumokat, stb, illetve az idegennyelv-tanításban 

tankönyvcsaládokat. Az epocha füzet, amely egy-egy epocha - összefüggő tanítási egység - 

tananyagát tartalmazza, kiválóan betöltheti a tankönyv szerepét is egyszersmind. A szaktárgyi 

taneszköz és segédletek köre sokban egybeesik más pedagógiák eszközeivel különösen a 

természettudományi tárgyak esetében, azonban itt is vannak olyan eszközök, amelyek eltérnek. 

 

bd) A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: NAT) meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósításának részletes szabályai:  

 

1. Az erkölcsi nevelés 

A Waldorf-iskola létrehozásának pillanatától működésének mindennapjain át olyan tudatos, 

személyes jelenlétet igényel mind szülői, mind tanári részről, amely már hozzáállásunkat tekintve 

önmagában példamutató az iskolába járó gyerekeknek. A szülők tudatos döntésük alapján nem 

csupán fenntartóivá válnak az intézményünknek, de napról napra az iskolai események 

közreműködő szervezői, az iskolai tevékenységekbe bekapcsolódóan tényleges mozgatói lesznek az 

iskola életének. A tanárok munkája is kiemelkedő együttműködést igényel: az együttműködés 

alapattitűddé válik a diákok esetében is. Az együttműködés kooperatív magatartást, empátiát, 
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divergens gondolkodást, lelkesedést igényel, míg a kompetitív alapállás konvergens gondolkozást, 

ellenfélkereső (vagy ellenségkereső), győzelemre (s ezáltal az ellenfél vereségére) törekvő, 

kíméletlenül a cél felé törtető alapbeállítódást. Ez utóbbival szemben fontosnak tartjuk, hogy az 

autentikus (nem ösztönös és nem kívülről szabályozott) etikus gondolkodás mintegy folyamatosan 

„a levegőben legyen” az iskola falai között. Fontos, hogy a gyermekeink ne csak „házon kívül”, de 

az iskolai közösségben is megtalálják példaképeiket, s a megszerzett, elsajátított morális értékek a 

hála érzésének folyamatos jelenlétét váltsák ki. A hétköznapok alkotó, értékteremtő jelenlétben 

zajlanak. Az iskolai élet minden mozzanata a jelenlétnek ezt a magas minőségét feltételezi. 

 

2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A nemzeti öntudatra nevelés a mindennapok gyakorlatában valósul meg a Waldorf-iskolában. 

Diákjaink számára már az első évfolyamokon a magyar kultúrával áthatott tantervünk biztosít 

természetes anyanyelvi közeget: a magyar költészet és a magyar zene-, ritmus- és dallamkincs 

határozzák meg a mindennapjainkat. Kézműves-művészeti tantárgyaink, iskolai ünnepeink révén a 

magyar kultúra előrevivő hagyományait is megélhetik tanulók. A felsőbb évfolyamokon nemzeti 

ünnepeink felidézésében, újraértelmezésében kreatív, alkotó módon vesznek részt a diákok. A 

tantervünknek számtalan olyan vetülete van, amely akár a szűkebb vagy tágabb lakóhely 

megismerése által a szülőföld, akár a történelem sokszínűségének, összetettségének felismerése által 

a hazaszeretet érzését táplálja. 

 

3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az iskola működésének feltétele az önigazgatási alapokon szerveződő iskolairányítás. A hámori 

modell lényege a minél szélesebb körű döntéshozatali struktúra, illetve a döntésvégrehajtás és 

információszolgáltatás átláthatósága, és széles körű legitimációja. Ezzel kiváló példát ad a 

méltányos együttműködésből születő munkára, az együttélési szabályok magalkotására és 

alkalmazására, az egyéni és közösségi célok összehangolásának gyakorlatára. Az iskolát fenntartó 

Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány, illetve az iskolát támogató Hámori Waldorf Egyesület 

demokratikus működése ugyanolyan jó példát mutat a demokratikus működés kereteként, mint a 

Hámori Waldorf Iskola Tanári Konferenciája, amely döntéseiben kiemelt helyen kezeli a teljes 

egyetértéssel, konszenzussal hozott döntést. A hivatalos kereteken kívül a gyakori iskolagyűlések, 

szülői estek, vitafórumok, csoport-tevékenységek, tanár-szülő továbbképzések (stb.) egyaránt 

alkotó, felelősségteljes jelenlétet, magas szintű demokratikus gyakorlatot igényelnek. A 
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Magyarországon és az Európai Unióban kialakult demokratikus közösségi magatartásmódok, 

viselkedési normák és működési keretek megismertetése iskolánk felsőbb évfolyamaiban kiemelt 

jelentőséggel bír. A heti rendszerességgel megtartott „közösségi órán” a 7-12. osztályos 

diákközösség együttműködik valamennyi közösségi feladat tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében. 

 

4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A Waldorf-pedagógia vallja, hogy az iskola egyik legfontosabb feladata szociális képességek 

fejlesztése. Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, az 

egymás felé fordulásnak folyamatos gyakorlása. A művészeti – különösen az euritmia, a dráma és a 

közös zenei – nevelésben már az alsóbb osztályfokokon is igen nagy jelentősége van a közösségi 

együttműködésen alapuló tanulásnak, a nagyobb csoportok közös művészeti előadásainak, 

fellépéseinek. Ez a törekvés tizenkét éven keresztül végigkíséri egy-egy osztály életét. A kézműves 

és képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb eszközei: az évek múltával egyre 

fokozottabban szolgálják az önismeretet, s így a társas együttélés megalapozóivá lesznek. A 

gyermek önismeretének és énképének folyamatos fejlesztését szolgálja az életkori sajátosságoknak 

megfelelő értékelési-önértékelési rendszerek megismertetése és gyakorlása. 

 

5. Családi életre nevelés 

A családi élet megközelítése is alapvetően kooperatív és közösségi jellegű. A családtagok a családi 

élet keretein belül is megtartják individuális mivoltukat. A családi élet múltat idéző (patriarchális-

matriarchális) formáit elavultnak véljük, miközben a tekintély szerepet különösen kisgyermek 

korban meghatározó fontosságúnak tartjuk. A tekintély azonban nem születési előjog, így a 

tekintélytisztelet nem más, mint a relevánsan működő minta elismerése és követése. Az 

egészségesen működő családban a családon belüli munkamegosztás alapja nem lehet nemi alapú. A 

Waldorf-iskola tanterve is világosan mutatja a koedukált jelleget. Azonban a családon belüli életben 

is érvényesülnek az életkori sajátosságok. A családminta tanulása, elsajátítása is arra az alapelvre 

épül, hogy „mindenfajta nevelés önnevelés”, és a kisgyermek fejlődését, egyenrangú, érett 

családtaggá válását nagymértékben befolyásolja, hogy primer felnőtt környezete (szülő, nagyszülő, 

rokon és ide tartozik a tanár is) milyen mintát helyez az utánzó kisgyermek, az elemző-követő 

kiskamasz és az önazonosság-kereső, önmeghatározó fiatalember elé. A gondoskodás 

alaptörvényben szabályozott kötelesség a szülő-gyermek kapcsolatban. A családi élet a mi 
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felfogásunk szerint a legmélyebb érzelmi kötelékek helyszíne, s mint ilyen, a legintenzívebb érzelmi 

élet forrása. Ennek tudatosítása kiemelt pedagógiai feladat.  

 

6. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az új Waldorf-kerettantervben tantervi célkitűzés a testi-lelki egészségre és az egészséges 

szexualitásra nevelés. A szalutogén, azaz egészségalapú felfogás alapvető a Waldorf-pedagógiában. 

Ennek lényege az egészség fenntartása, s ezzel a patogén helyzet, a betegség megelőzése. Így tehát 

az egészség fenntartásának a testi-lelki egyészség fenntartásán túl tudati, értelmes életvezetéssel 

összefüggő alapjai is vannak, amelyek ápolása rendkívül fontos pedagógiai feladat. Az 

egészségességre törekvés az iskolai élet minden szintjére kiterjed: a pedagógiai munka fontos 

mozzanata a fejlesztő pedagógusokkal, iskolaorvossal való szoros együttműködés. Ez a figyelem 

általános igényként/követelményként szervező ereje az iskolai folyamatoknak: pozitív hatása van a 

családok életére is. A Waldorf-iskolák higiéniai és kuratív pedagógiai szerepe a magyar 

közoktatásban ezen a területen is érzékelhető. 

 

7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint az iskoláinknak törekedniük kell az 

inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy elfogadó, együttműködő és ösztönző 

légkör jöjjön létre az iskolában. (A különböző készségbeli nehézségekkel küzdő diákok számaránya 

az osztályközösségben ne haladja meg az ország összlakos-számára eső átlagokat.) Ezen általános 

működési elv szerint a diákok személyiségfejlődésének egyik csúcspontja a tizenegyedik 

évfolyamban megvalósítandó szociális gyakorlat. Az egyéni felelősségvállalás gyakorlati próbája 

minden diákot szembesít az emberélet közösségi és egyéni határaival is, megtapasztalják, a 

valóságos segítség jelentőségét a szociális kapcsolatokban. A felső tagozatos diákok szervezett 

körülmények között vesznek részt gyakorlatokon, személyes tapasztalatokat szereznek az 

önkéntességről. 

 

8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezettudatos magatartás alapvető a Waldorf-pedagógiában. A tanterv már az alsóbb 

osztályokban folyamatos kapcsolatot igyekszik kialakítani a való világgal. A világ természetes 

folyamataival, a régi mesterségekkel, tevékenységekkel való találkozás, a paraszti élet tevékeny 

megismerése, az organikus gazdálkodás környezetkímélő, újrahasznosító gyakorlata kiváló mintát 
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ad a kisgyermekeknek már az első osztálytól. A kertészkedés és a mezőgazdasági tevékenység a 

közép és felső tagozatban a tényleges, gyakorlati ökológiai gondolkodást formálja. A felsős 

természettudományi tanterveknek tematikailag is részét képezi a környezettudatos gondolkodás. 

 

9. Pályaorientáció 

A Waldorf-pedagógia egésze a tudatos „én”-t birtokló ember nevelésére irányul. Ezt célozzák az 

alapfokú művészeti nevelés nyolcadikos és tizenkettedikes éves zárómunkái is. Az első vizsga nyolc 

év tanulmányainak, a kifejlődött képességeknek visszatekintő jellegű felmérése is; a második vizsga 

elvárásként – mint a tizenkét éves Waldorf-képzés egyéni lezárása – már magában hordozza annak 

lehetőségét, hogy a diák jövendő életútjának irányai felé mozduljon. Ennek a felmérési és 

önmegismerési folyamatnak a támogatására irányul tizenkét éven keresztül a művészeti nevelés, az 

életkorok sajátosságait figyelembe vevő tantervi koncepció, az iskolai gyakorlatok sora. A végső 

célkitűzés, hogy a diák egyéni adottságaiból is fakadó képességeiben kiteljesedve döntéseket 

meghozni tudó emberként hagyja el az iskolapadot. A pályaorientáció különösen a 11-12. osztályban 

kap helyt. A diákok megtanulják módszeresen és tárgyilagosan elemezni saját eredményeiket, és 

harmonizálni elképzeléseiket és teljesítményüket. 

 

10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Az új magyar Waldorf-kerettantervben két modulban megjelenik a gazdasági és pénzügyi nevelés. 

A pénz világunkat alakító szerepének tudatos végiggondolásán alapuló gazdaságtan-tanterv az 

ötödiktől a nyolcadik osztályig alapvető gyakorlati-logikai készségeket igyekszik kialakítani a 

gyermekekben; majd a kilencediktől a tizenkettedik osztályig tartó időszakban már nagyobb rálátást 

kíván adni a gazdaságot működtető, de akár a világgazdaság változásait meghatározó folyamatokra. 

 

11. Médiatudatosságra nevelés 

A tudatos médiaismeret és –alkalmazás jelentőségét elismerve szintén külön tanterv készült: 

alapvető célunk itt is a médiától működésétől áthatott és befolyásolt mindennapi életünk értékelvű 

szervezésének, tudatos egyéni irányításának megmutatása. A médiát vezérlő erők (meg)ismerése, 

hatásmechanizmusainak megértése, a médiahasználat tudatosságának kialakítása a diákoknál első 

rendű feladat. Fontos felismertetni velük, hogy a jó kommunikációs képességek kialakulásának 

milyen nagy szerepe van a társadalmuk életében. 
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12. A tanulás tanítása 

Az új Waldorf-kerettantervben választható tantárgyként külön tantervi szakasz található a tanulás 

tanulásáról. Már sok éves tapasztalat és gyakorlat alapján felépített tanterv, tanulást segítő könyvek 

alapján pontosan behatárolható az az életkor, amikor hatékonyan lehet ezt a képességet fejleszteni. 

A Waldorf-pedagógiában egy osztálytanítónak – aki nyolc évig vezeti osztályát – egyedülálló 

lehetősége és felelőssége is, hogy jártas legyen ezekben az eljárásokban. A Waldorf-pedagógia céljai 

között szerepel az élményszerű tanulás, a tanultak örömmel áthatott megélése. Fontos szerepet 

kapnak a megfigyelési-leírási gyakorlatok, a világ jelenségei iránti nyitottságra törekvő figyelem 

kialakulásának előmozdítása. Az évek során a tanulók egyre több tanulási technikával ismerkednek 

meg, és képesek lesznek az elsajátítandó tananyagokhoz a megfelelő módszert kiválasztani. 

 

be) A mindennapos testnevelésnek, testmozgásnak  hagyománya van iskolánkban. Földrajzi 

adottságunkból eredően a természetjárás organikusan jelen van a helyi tantervünkben. Az 

ismeretszerzésre való ráhangolódásban, az órák ritmikus részeiben az 1-6. évfolyamon rendszeresen 

mozgásos gyakorlatokat alkalmazunk. A rendszeres Bothmer-gimnasztika és euritmia gyakorlatok 

a teljes emberre harmonizáló hatást fejtenek ki. A választható tantárgyak körében a mozgásos 

tevékenységekre szükség szerint több idő is fordítható fakultatív módon.  

 

bf) a választható tantárgyak, foglalkozások, valamint az ezekhez kapcsolódó pedagógusok 

kiválasztásának szabályait helyi tantervben részletezzük. Alapelvszerűen 1-10. osztályig  a tanári 

konferencia választja ki, hogy az adott évben az adott osztály melyik tantárgyból kap emelt 

óraszámot, 11-13. osztályokban a konferencia hirdet meg a tanári kapacitás figyelembevételével 

fakultációs órákat, amelyekre a diákok jelentkezhetnek.  

 

bg) Az 9.számú mellékletben részletezzük azokat a választható érettségi vizsgatárgyakat, 

amelyekből a középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését 

az iskola kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi 

követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi 

vizsgát,  

 

bh) A 9. számú mellékletben részletezzük az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű 

érettségi vizsga témaköreit. A listát évente felülvizsgáljuk. 
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bi) A tanulók magatartását, szorgalmát és tanulmányi munkáját írásban évente kétszer értékeljük. 

A félévi értékelés rövid, fejlesztő jellegű. Az év végi szöveges értékelés komplex és részletes. A 

komplexitás azt jelenti, hogy diagnosztikus, szummatív és fejlesztő elemeket egyaránt tartalmaz. A 

szöveges értékelés elején a tanuló tanulmányi előmeneteléről, tevékenysége minőségéről és 

intenzitásáról, személyisége formálódásáról, társas kapcsolatairól, magatartásáról, szorgalmáról, a 

tanulási előmenetelét befolyásoló egyéb tényezőkről 6. osztályig különálló értékelés készül. 7. 

osztálytól az értékelés fenti elemei az egyes tantárgyakról készült értékelések részét képezik, ettől 

az évfolyamtól kezdve pontosan mérhető kimeneti eredmények esetén megengedett a százalékos 

értékelés is. Szöveges értékelés 1-12. osztályig készül. Az iskolák közötti átjárhatóság érdekében 

törekedni kell arra, hogy a szöveges értékelés iskolaváltás esetén átalakítható legyen érdemjeggyé. 

A tanulók 11-12-13. osztályokban érdemjegyes osztályzatot is kapnak. A szöveges értékelések 

érdemjeggyé történő átalakításának elveit az 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

bj) A tanulócsoportokat minden olyan esetben bontjuk, amikor az pedagógiailag indokolt, illetve a 

helyiségek vagy a tanári kapacitás ezt indokolttá teszi. Törekedni fogunk arra, hogy a minél 

szélesebb körű csoportbontás érdekében a tantermek számát növeljük. 

 

bk)  A tananyag tartalmi kialakításában törekszünk arra, hogy Miskolc és környéke azon 

sajátosságára, hogy sok kultúra, vallás, etnikum találkozási pontjában fejlődött ki, a tantervben 

megjelenítjük. Különösen nagy figyelmet fordítunk a nemzetiségi, vallási, etnikai másság 

elfogadásának formálására. A cigány (roma) kultúra megismertetése, a hátrányos helyzetű 

lakossággal vállalt szolidaritás és együttélés iránti empátia fejlesztése egyik kiemelt feladatunk. 

 

bl) A tanulók fizikai állapotának méréséről és a mérések dokumentálásáról a tanári 

konferencia által megbízott testnevelő kolléga gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően. 

(Ld.: 3. sz. melléklet Feladatkörök és felelősök listája) A fizikai állapotmérésre két hónap áll 

rendelkezésre: április-május. 

 

bm) A Waldorf-pedagógia szemléletének egyik alaptétele a személy és a környezet egészséges 

együttműködésének, együtt fejlődésének ápolása. Az egészségnevelés alapja az organikus 

természetszemlélet, valamint az egyén és környezete harmonikus és elválaszthatatlan 
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együttlétének ápolása. A szociáldarwinizmus egészségromboló szemlélete ugyanúgy távol áll 

tőlünk, mint a „fenntartható fejlődés” azon elmélete, amely végső soron a természet önző 

kizsákmányolásán, szelíd vagy durva pusztításán keresztül érvényesíti magát. 

 

bn) Embertani, gyermekszemléletbeli felfogásunk arra kötelez bennünket, hogy a gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítását a lehető legtöbb eszközzel alátámasszuk. Kerülünk minden olyan 

pedagógiai módszert, kommunikációs eljárást, amely a gyermekekben az egoizmus erősödéséhez, a 

másokat legyőzni, megalázni akaró, intoleráns magatartásformákat bátorítja. Az empátia és 

együttérzés kifejlődésének ápolása alapvető feladatunk. 

 

bo) Ahogy pedagógia programunk legalapvetőbb „aa” pontjában is rögzítettük, s „bn” pontjában 

újra felhívtuk rá a figyelmet, a mai pedagógiában széles körben elterjedt jutalmazási-büntetési 

eljárásokkal messzemenően nem értünk egyet. Elutasítunk minden olyan értékelést, amely az 

egoizmust, a becsvágy felkeltését, a szociáldarwinista hierarchikus versenyszemléletet erősíti.  

A csapatmunkát, az együttműködést, a minden tagját megtartó közösség eszméjét hirdetjük. 

A minősítés ezért minden esetben személyre szabott, nem komparatív, az egyéni fejlődési lépéseket 

hangsúlyozó, pozitív szemléletű értékelés, vagyis az értékek hangsúlyozása elsősorban. A tanulói 

attitűd hiányosságaiból fakadó hibákra felhívjuk a figyelmet, s a hibák kijavítására módszertani 

tanáccsal szolgálunk. Mindenkor a lehető legnagyobb tárgyilagosságra törekszünk az értékelésnél, 

azonban nem feledkezünk meg arról sem, hogy más-más életkorban más-más módon szükséges 

formálnunk az egyéni attitűdöket. Lásd 6. számú melléklet az értékelésről. 

 

bp) Fenti alapelveinkből következően csak nagyon indokolt esetben, az érintettekkel történő 

részletes egyeztetés után élünk az osztályismétlés alkalmazásával. Erősen törekszünk arra, hogy a 

tanulói teljesítmény alapján a tanuló továbbhaladását a szorgalmi időszak alatt meg tudjuk ítélni. A 

szorgalmi időszakon túli javító vizsgákat csak nagyon indokolt esetben alkalmazzuk. (Lásd még ai. 

pont) 

 

(2) Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ.  

Iskolánk egységes iskola. Saját fejlesztésű helyi tantervet használunk.  Tantervünk a különböző 

iskolatípusok (általános iskola, alapfokú művészeti iskola, gimnázium) nevelési és oktatási céljainak 
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megvalósításához egységes helyi tantervet alkalmaz, amely tartalmazza a minden tanuló részére 

átadandó közös, továbbá az egyes évfolyamok és tagozatok nevelési és oktatási céljaira épülő 

kiegészítő tananyagot és követelményeket, valamint azokat a szükséges tanulmányi feltételeket, 

amelyek alapján be lehet kapcsolódni a kiegészítő tananyag és követelmények elsajátításába.  

A helyi tanterv meghatározza a tanuló részére a folyamatos továbbhaladás feltételeit és tartalmi 

követelményeit. A tanulmányi követelmények teljesítését az év végi szöveges értékelés igazolja. 

Amennyiben a tanuló a tanulmányi követelmények teljesítésének nem tesz eleget, a 7. számú 

mellékletben szabályozott értékelési, illetve pótvizsgaeljárásban szabályozottak szerint kell eljárni.  

 

(3) Iskolaváltás 

a) Az iskolánkat elhagyni kívánó tanuló tanulmányi eredményének dokumentálására az alábbi 

szabályok vonatkoznak: 

- Amennyiben az átiratkozási ügyintézés során tisztázódik, hogy a befogadó intézmény elfogadja a 

szöveges értékelést, az átiratkozás a törvényben előírt rendben, a határidők betartásával megy végbe. 

- Amennyiben a befogadó intézmény jelzi, hogy csak érdemjegyes osztályzatot tud elfogadni, az 

osztálytanító (osztálykísérő) gondoskodik arról, hogy a szöveges értékelésben, és az értékelési 

szabályok alapján készült záradékban foglaltak alapján a tanuló megkapja az ekvivalens 

érdemjegyeket a szükséges évfolyamo/ko/n. Ebben az esetben az érdemjegyek bekerülnek a 

szükséges dokumentumokba is. 

 

b) Az iskolánkba beiratkozni szándékozó tanulók esetén Meg kell győződnünk arról, hogy a 

beiratkozásnak nincs akadálya. A szülő nyilatkozik arról, hogy tisztában van az iskola beiskolázási 

profiljával, tantervi és működési sajátosságaival, s gyermeke rendelkezik-e olyan szakértői 

véleménnyel (pszichológiai, nevelési tanácsadói stb.), egyéb dokumentummal, amit a 

beiskolázásnál figyelembe kell venni, vagy amely ismeretének hiánya megalapozatlan döntést 

eredményezhet a gyermek tanulói jogviszonyának létesítése tekintetében. A tanári konferencia által 

megbízott bizottság ismerkedő beszélgetésen találkozik a gyermekkel, megvizsgálja a gyermek 

iskolaérettségét, alkalmasságát, más iskolából átiratkozó tanuló esetében tanulmányi előmenetelét. 

Az ismerkedő beszélgetésen leginkább az adott életkorban elvárható kulcskompetenciákat 

vizsgáljuk. A bizottság ezt követően javaslatot tesz a tanuló felvételére vagy elutasítására. A tanulói 

jogviszony létesítésére a tanári konferencia döntése alapján kerül sor. 
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- Tanulófelvétel elsősorban a tanév elején történik.  

- Az átiratkozott tanuló köteles körültekintően meghatározott időn belül sikeresen beszámolni a 

korábban nem tanult tantárgy/ak/ tananyagának elsajátításáról, valamint az általa tanult 

tantárgyakban mutatkozó hiányosságokat köteles pótolni.  

 

(4) A Waldorf-pedagógia módszertani sajátosságai 

Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszer a Waldorf-pedagógia. A Waldorf-pedagógia 

megvalósulásának minőségéért az iskola felelősséget vállal, és elfogadja a Nemzetközi Waldorf 

Szövetség valamint Magyar Waldorf Szövetség dokumentumokban garantált jogait az iskolában 

folyó pedagógiai munka megítélését illetőleg. Az iskola támogat minden olyan pedagógiai, 

metodikai kezdeményezést, amely a tanulók, a velük együttműködő pedagógusok és szülők közös 

tevékenységére alapozottan jön létre és valósul meg. Támogatunk és alkalmazunk minden olyan 

pedagógiai és metodikai kezdeményezést, amely a Waldorf-pedagógia alapelveivel, módszerével 

összeegyeztethető.  

 

(5) Számonkérés, beszámoltatás, feladat-meghatározás  

a) A tanulók időről időre beszámolnak ismereteik alakulásáról. 

Az epochális rendben tanult közismereti tárgyak tanítására a reggeli tanórában kerül sor. A reggeli 

tanóra egy több részre tagolt 110 perces egység. A reggeli tanóra első felében általában úgynevezett 

ritmikus gyakorlatokra, vagy magasabb évfolyamokon retorikai gyakorlatokra kerül sor, amelyek 

időtartama és tartalma osztályfokonként és tantárgyanként változó. Ezt követi az előző nap tanultak 

átismétlése. Ez egyszersmind a szóbeli számonkérés egyik módja is. További szóbeli számonkérésre 

kerülhet sor csoportos és egyéni formában. A tanulók egyéni szóbeli beszámoltatása történhet 

előzetes felkészülés alapján is, kisbeszámoló vagy kisprojekt formájában.  

Az epochák során a tanulók epocha füzetet vezetnek. Ezek szerkesztése, megfelelő szintű 

helyesírással történő vezetése, esztétikus elrendezése írásbeli és egyszersmind esztétikai 

követelmény. Az epocha füzet tartalmát az epochát tartó tanár ellenőrzi és értékeli. Az írásbeli 

számonkérés másik formája az epochazáró tudáspróba, amely a tanult ismeretek elsajátításának 

szintjét hivatott ellenőrizni. 

Az epochában nyújtott teljesítményről részletes szöveges értékelés készül, amit a tanuló a tanév 

végén kap meg. A több tantárgy tananyagát és művészeti gyakorlatát ötvöző projektmunkák 
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bemutatása az iskola tanulói közösségei előtt is történhet. A közösségi értékelésnek ez a saját 

fejlesztésű módja tapasztalataink szerint nagymértékben javítja a tanulók önértékelését. A tanulók 

gyakran adnak számot egy-egy tanulási szakasz lezárásáról a közösség előtti bemutatók formájában 

(hónapünnep, évszakünnep, hagyományos közösségi és nemzeti ünnepek, drámanapok, vetélkedők, 

stb.). Bizonyos tanulmányi szakaszok lezárásaként (pl: nyolcadik osztály vége, tizenkettedik osztály 

vége) a tanulók nagyobb szabású egyéni és osztályszintű csoportos zárómunkát készítenek írásban, 

művészi munkával kiegészítve, amelyet be is mutatnak diáktársaik, szüleik és tanáraik előtt. A 

csoportos záróprojekt hagyományaink szerint leggyakrabban színpadi produkció (színdarab, koncert 

stb.). 11-12-13. osztályban a szóban és/vagy írásban számon kért ismereteket érdemjeggyel is 

értékeljük. 

 

b) A gyermekek terhelése otthoni írásbeli és szóbeli feladatokkal fokozatosan növekszik. A házi 

feladatok elkészítése részben az iskolában történik, részben pedig otthon. Mivel szorgalmazzuk a 

tanulók zeneiskolai tanulmányait valamint iskolán kívüli sporttevékenységét is, a házi feladat 

mértékét ennek figyelembevételével kell meghatároznunk. Az osztálytanító (osztálykísérő) 

figyelemmel kíséri a gyermekek tanulmányi leterheltségét, s az esetleges túlterheltségről beszámol 

kollégáinak, szükség esetén intézkedést kér a házi feladat(ok) csökkentésére. Lehetőséget kell 

biztosítani a tanulók szabad, kötetlen időtöltésére is.  

 

(6) Részvételt a művészeti próbákon és előadásokon  

Iskolánk alapfokú művészeti iskola. Ebből fakadóan a tanuló a kötelező tanórai foglalkozások 

keretében tanítási napokon nyolc és tizenhat óra között köteles részt venni művészeti próbákon és 

előadásokon az órarend és az epochaterv tanév elején meghatározott rendje szerint. Az órarendben 

és epochatervben csak nagyon indokolt esetben történhet módosítás. Az iskola éves munkaterve 

határozza meg szükség esetén (a tanulók közismereti iskolai feladatait figyelembe véve) a művészeti 

próbákon és előadásokon való kötelező részvételt. 

 

(7) Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása  

Iskolánkban a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése-oktatása az alábbi keretek között valósul meg: 
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I. Lehetőség van a szakértői véleménnyel az intézményünkbe utalt sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált oktatására. A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma az iskola tanulóinak 

10%-a lehet, továbbá törekszünk arra, hogy ez az arány lehetőleg ne haladja meg az 

osztályonkénti 2 főt.  

II. Iskolánk fogadja az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókat. 

III. Fogadunk beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat. A sajátos nevelési 

igényű tanulók nevelését és oktatását a helyi tantervünk a fogyatékosság típusához és 

fokához igazodó egyéni fejlesztési terv alapján végzi (fejlesztő programokkal támogatja. ) 

 

(8) Iskolánk felvételi tájékoztatót készít. A felvételi tájékoztató részletesen ismerteti annak 

szabályait, hogy az iskola leendő tanulója milyen, a pedagógiai programban és a tantervben 

meghatározott feltételekkel léphet a gimnáziumi évfolyamokra. Tekintettel arra, hogy iskolánk 

egységes iskola, és az átjelentkezés bármely évfolyamon lehetséges, a felvételi tájékoztató kitér a 

rendkívüli felvétel feltételeire is. A felvételi tájékoztató hozzáférhető az iskola honlapján, illetve az 

iskola más, hivatalos tájékoztatási felületein. A felvételi tájékoztatót a pedagógiai program 7. számú 

melléklete tartalmazza. A felvételi tájékoztatót rendszeresen frissíteni szükséges. 

 

(9) Iskolánk rendelkezik vizsga- és mérési szabályzattal. A vizsga- és mérési szabályzat a pedagógia 

program 8. számú melléklete.  

 

Általános rendelkezések: 

(1) Az iskola a pedagógiai programjának egy példányát a szülők az iskola könyvtárából kikérve 

helyben megtekinthetik, illetve az iskola honlapján elérhetik.  

(2) Az iskola vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus előre egyeztetett időpontban a szülők, 

tanulók részére tájékoztatást ad a pedagógiai programról.  

(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot az iskola honlapján, annak hozzuk 

nyilvánosságra.  

(4) –A a pedagógiai program, valamint a továbbképzési program elfogadása a Tanári Konferencia 

kompetenciája, .  

(5) Az iskolánkban működő Intézményi Konferencia véleményt nyilváníthat az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi konferencia véleményét a 



 23 

pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési 

szerződés megkötése előtt.  

(6) Az iskola bármely közössége indítványozhatja iskolaszék felállítását. Az iskolaszék véleményt 

nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Amennyiben működik 

iskolaszék, úgy ki kell kérni az iskolaszék véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, továbbá a 

házirend elfogadása előtt.  

(7) Az iskola rendelkezik egészségfejlesztési programmal. Az egészségfejlesztési feladatokat, azok 

nyomon követését, mérésének módszereit a pedagógiai program 13. számú melléklete tartalmazza. 

 

Sajátosságok 

A helyi tantervünk kialakításakor vezérelvünk a gyermek egészséges fejlődése volt. A pedagógiai 

programunkban leírtakkal összhangban alakítottuk ki az egyes tantárgyakra vonatkozó feladatokat. 

Rudolf Steiner Általános embertanára alapozva, a gyermekek szükségleteinek megfelelően választja 

ki minden pedagógus azt a módszert, ami az adott helyzetben megítélése szerint a leghatékonyabban 

szolgálja a gyermek egészséges fejlődését. 

 

Tantervünk szerkezeti sajátosságai: 

Vezérelvünk szellemében alakítottuk ki azt az időbeli arányosságot, amely egyrészt 

figyelembe veszi, hogy az adott életkorban a kognitív, motorikus és mentális képességek milyen 

arányú fejlesztése az egészséges, másrészt elég rugalmasság van benne, hogy lehetővé tegye a több 

évfolyamon átívelő, kooperatív képességeket fejlesztő projektmunkákat, valamint az egyéni 

fejlesztéseket: felzárkóztatást, tehetséggondozást is.  

Céljainkat a spirális tantervi elrendezéssel láttuk a leghatékonyabban megvalósíthatónak. A 

gyermekkel együtt növekszenek, érnek azon képességei, melyek egyre éberebbé, önállóbbá teszik a 

mindennapi életben. A struktúra elemei között lineáris és koncentrikus összefüggések vannak. 

Magát a struktúrát egy folyamatosan pulzáló ismétlődés, ritmus jellemzi, mely által a képességek 

hármas területe mindig újabb szintre kerül. Alkalmaztunk kereszttantervi megoldásokat és 

szinkronizációt is. Gyakorlati élet néven egy olyan komplex tantárgy szerepel a helyi tantervünkben, 

melynek során lehetőség nyílik egy adott téma, aktuális feladat több szempontból való 

megközelítésére olyan módon, ahogyan azzal az életben találkozunk. 

 

Tantervünk tartalmi sajátosságai: 
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Filozófiai antropológia cselekvésbe ágyazottan jelenik meg, középpontban végig az ember 

van, rá vonatkoztatunk mindent. A saját korunkba való bevezetés fokozatosan történik, a gyakorlati 

hasznosság és etikai individualizmus szem előtt tartásával a jövő felé orientálunk. Ilyen értelemben 

a tantervünk proaktív. 

 A megismerési képességeknél az észlelés, érzékelés, a tapasztalat, ismeret, megértés, 

alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés egymásra épülését követjük. A serdülőkorig az analízis, 

utána a szintézis kap nagyobb hangsúlyt. Az észlelés, érzékelés, a képzelőerő – a problémamegoldó 

gondolkodásban betöltött szerepével - kiemelt hangsúllyal szerepel a fejlesztendő képességek között 

minden életkorban. Ugyanilyen átfogóan gondoskodunk a kommunikációs képességek 

fejlesztéséről is. 

 Az érzelmi intelligencia ápolása valamennyi tantárgy keretén belül organikusan jelen van. 

Helyi sajátosságunk, hogy a drámára, színjátszásra több időt fordítunk. 

Az akarat, a fantázia és a kedélylélek melegének fejlesztését, ápolását a változatos tartalmú és 

módszerű, ritmussal rendelkező tanulói tevékenységeken keresztül kívánjuk megvalósítani.  

 

Adaptációs jellemzők 

A magyar Waldorf-iskolák kerettantervének és a Hámori Waldorf Iskola helyi tantervének viszonya: 

 

Helyi tantervünket a Magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján készítettük. A megengedett 

mértékben ettől az alábbiakban térünk el:  

Tantervünk szerkezetében a tantárgy vagy tantárgycsoport után azok a kompetenciaterületek 

következnek, amelyek fejlesztésére az adott tantárgyon belül intenzívebb hangsúlyt kívánunk 

fektetni. Ez után azok a módszerbeli, megközelítési sajátosságok következnek, amelyek az adott 

tantárgyat vagy tantárgycsoportot jellemzik. Az előzetes tudás röviden foglalja össze, hogy mely 

képességek szükségesek és milyen szinten a továbblépéshez. A táblázatos megjelenítéssel 

törekedtünk az áttekinthetőségre. Az első oszlopban a fejlesztendő képességek (szaktárgyi, 

módszertani, szociális, én) területe található. A hagyományos, elsődlegesen tananyagból kiinduló 

tanterv helyett a fejlesztendő képességekhez rendeltünk tananyagokat és tevékenységi formákat. A 

kapcsolódási pontok a más tantárgyakban való megjelenést, mélyítést, az idővel való hatékony 

gazdálkodást segítik. A fejlesztés várt eredményeit tapasztalataink alapján objektíven és az egyéni 

eltéréseket is figyelembe véve törekedtünk megfogalmazni. A minimum követelmények a 
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továbblépéshez szükséges elengedhetetlenül fontos képességeket rögzítik. Az ellenőrzések 

módjaiban az életkori sajátosságokat tartottuk szem előtt. 

A kötelező tantárgyak között szerepel helyi sajátosságként a Gyakorlati élet nevű tantárgy. 

 Ennek hagyománya van az iskolánkban, 2010. óta folyamatosan fejlesztettük, dolgoztunk a 

megvalósítás módszerén. Fakultációként is választható tantárgy, az aktuálisan felmerülő pedagógiai 

kérdések, igények, szükségletek szerint alakítható. Az alábbi modulokat foglalja magában: 

Mindennapi tennivalók 

Gazdaságtan I., II., III. 

Vállalkozási ismeretek 

Pályaválasztási ismeretek I., II., III. 

Közösségi élet 

Mezőgazdasági gyakorlat 

Földmérés 

Szociális gyakorlat 

Elsősegélynyújtás 

Emberismeret és etika I. 

Emberismeret és etika II 

Emberismeret és etika III. 

Szabadon választható projektmunka 

 

A kötelezően választható testmozgás a természetjárás, melynek az első 3 évfolyamon nagy 

hagyománya van iskolánkban.  

Ahol 1-5 óra eltérés található az éves óraszámban, ott ez a helyi órarend szerkezetéből adódik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 26 

A helyi tanterv éves óraszámai a kerettantervi óraszámokhoz viszonyítva  

az 1-4. évfolyamon 

Kötelező 

tantárgyak 

1.évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 

24 hét epocha: 

17x10=             170 
7x  5=                 35 

Heti 1 gyak.       35 

                         240 
0 

24 hét epocha: 

17x10=             170 
7x  5=                 35 

Heti 1 gyak.       35 

                         240 
  0 

16 hét epocha: 

9x10=                  90 
7x  5=                  35 

Heti 1 gyak.        35 

                          160 
0          

16 hét epocha: 

9x10=                  90 
7x  5=                  35 

Heti 1 gyak.        35 

                          160 
  0          

800 

 
 

 

0 

Számtan, matematika 12 hét epocha 

12x10=              120 
0 

12 hét epocha 

12x10=             120 
0 

11 hét epocha 

11x10=              110 
0 

11 hét epocha 

11x10=              110 
0 

460 

 
0 

Honismeret és földrajz   6 hét epocha 

6x10=                  60 

0 

3 hét epocha 

3x10=                  30 

0 

90 

 

0 

Természetrajz és 

biológia 

- - 3 hét epocha 

3x10=                  30 

0 

3 hét epocha 

3x10=                  30 

0 

60 

 

0 

Idegennyelv I.: 

Angol 

Heti 3Szakóra   108 

+36 
Heti 3Szakóra   108 

+36 
Heti 3Szakóra   108 

+36 
Heti 3Szakóra   108 

+36 
432 

+144 

Idegennyelv II.: 

Német/ francia 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

288 

0 

Mozgás és testnevelés Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

288 

0 

Ritmikus rész/mozgás Napi 15’/főoktatás 

                            60 
+15 

Napi 15’/főoktatás 

                            60 
+15 

Napi 15’/főoktatás 

                            60 
+15 

Napi 15’/főoktatás 

                            60 
+15 

240 

+60 

Természetjárás Heti 1 szakóra     36 

0 

Heti 1 szakóra     36 

0 

Heti 1 szakóra     36 

0 

Heti 1 szakóra     36 

0          

144 

0 

Gyakorlati élet Havi 1 szakóra    10 
+10 

Havi 1 szakóra    10 
+10 

Havi 1 szakóra    10 
+10 

Havi 1 szakóra    10 
+10 

40 
+40 

Kötelező tárgyak 

összesen 
718 

+61 

718 

+61 

718 

+61 

688 

+61 

2842 

+244          (+9,3%) 

A művészeti nevelés 

tantárgyai 

     

Képzőművészet 

Festés,rajz 

Heti 1 szakóra     36 
0 

Heti 1 szakóra     36 
0 

Heti 1 szakóra     36 
0 

Heti 1 szakóra     36 
0          

144 
0 

Formarajz, szabadkézi 

geometria 

   3 hét epocha 

3x10=                  30  
0 

30 

0 

Kézimunka  Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

288 

0 

Zene Heti 1 szakóra:    36 
0 

Heti 1 szakóra:    36 
0 

Heti 2 szakóra:    72 
0 

Heti 2 szakóra:    72 
0 

216 
0 

Euritmia  7 hét epocha 

7x5=                   35 

Bemutató             1 
                          36 

0 

7 hét epocha 

7x5=                   35 

Bemutató             1 
                          36 

0 

7 hét epocha 

7x5=                   35 

Bemutató             1 
                          36 

0 

7 hét epocha 

7x5=                   35 

Bemutató             1 
                          36 

0 

144 

 

0 
 

Művészeti óraszámok 

összes 

180 

0 

180 

0 

216 

0 

246 

0 

822 

0 

Kötelező tárgyak 

összesen (min.) 

898 

+61 

898 

+61 

934 

+61 

934 

+61 

3664 

Napi átlag (min) 5 5 5,2 5,2  

Szabad felhasználású 

órák órakerete 

48 

+12 

48 

+12 

84 

+12 

84 

+48 

216 

Rendelkezésre álló 

órakeret (max.) 

946 

+73 

946 

+73 

982 

+73 

 

1018 

+109 

3928 

+364 

(+10%) 

Napi átlag (max.) 5,3 5,3 5,5 5,7  

Szabad felhaszn. vál  

tantárgyak 

     

Rajz, formarajz Heti 1 szakóra     36 Heti 1 szakóra     36 Heti 1 szakóra     36 Heti 1 szakóra     36  

Dráma  Epochálisan         12 Epochálisan         12 Epochálisan         12 Epochálisan         12  

Tanulásmódszertan  Epochálisan         12 Epochálisan         12 Epochálisan         12 Epochálisan         12  

Fakultációs órák Heti 1 szakóra     36 Heti 1 szakóra     36 Heti 1 szakóra     36 Heti 1 szakóra     36  
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         az 5-8. évfolyamon 

 
Kötelező 

tantárgyak 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 

9 hét epocha: 

2x10=                  20 
7x  5=                  35 

Heti 2 gya k . ó.  72 

                          127 
  +1 

6 hét epocha 

6x5=                    30 

 

Heti 2 gyak.ó      72 

                          102 
   +6 

5hét epocha 

5x10=                50 
Heti 1 gyak.ó     36 

Komp. fejl         36 

                         122 
+16 

7 hét epocha: 

7x10=                  70 
  Heti 1gyak. ó    36 

Komp. fejl          36 

                          142 
  0     

493 

 
 

 

 
+23 

Számtan, 

matematika 

8 hét epocha 

1x10=                  10 
7x5=                    35 

Heti2 gyak.ó      72 

                         117 
+1 

10 hét epocha 

2x10=                  20 
8x5=                    40 

Heti2 gyak.ó       72 

132  
-4                         

9 hét epocha 

9x10=                 90 
 

Heti1 gyak ó       36 

                          126 
0 

7hét epocha 

7x10=                  70 
 

Heti 2 gyak.ó      72 

142 
+16 

517 

 
 

 

 
+13 

Történelem  8 hét epocha 

8x10=                 80 

0 

7 hét epocha 

7x10=                  70 

0 

6 hét epocha 

6x10=                 60 

0 

6 hét epocha 

6x10=                  60 

0 

270 

 

0 

Honismeret és 

földrajz 

4 hét epocha 

4x10=                  40 

0 

6 hét epocha 

6x10=                  60 

0 

5 hét epocha 

5x10=                  50 

0 

5 hét epocha 

5x10=                 50 

+20 

200 

 

+20 

Természetrajz és 

biológia 

 

4 hét epocha 
4x10=                  40 

0 

3 hét epocha 
3x10=                  30 

0 

3 hét epocha 
3x10=                  30 

0 

3 hét epocha 
3x10=                  30 

0 

130 
 

0 

Fizika  

 

 4 hét epocha 
4x10=                  40 

0 

4 hét epocha 
4x10=                  40 

+10 

4 hét epocha 
4x10=                  40 

0 

120 
 

+10 

Kémia  

 

  4 hét epocha 
4x10=                  40 

+10 

4 hét epocha 
4x10=                  40 

0 

80 
 

+10 

Idegennyelv I.: 

Angol 

Heti 3szakóra    108 

+36 

Heti 3szakóra    108 

+36 

Heti 3szakóra    108 

0 

Heti 3szakóra    108 

0 

432 

+72 

Idegennyelv II.: 

Német/ francia 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 3szakóra    108 

0 

Heti 3szakóra    108 

0 

360 

0 

Mozgás és 

testnevelés 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 2 szakóra     72 

0 

Heti 3 szakóra   108 

0 

Heti 3 szakóra   108 

0 

360 

0 

Ritmikus 

rész/mozgás 

Napi 15’/főoktatás 

                            60 

+15 

Napi 15’/főoktatás 

                            60 

+15 

 

 

-45 

 

 

-45 

120 

 

-60 

Kertművelés   Heti 2 szakóra     72 
0 

Heti 2 szakóra     72 
0 

Heti 1 szakóra     36 
0          

180 
0 

Gyakorlati élet Havi 1 szakóra    10 

+10 

Havi 1 szakóra    10 

+10 

Heti 2 szakóra     72 

+72 

Heti 2 szakóra     72 

+72 

164 

+164 

Kötelező tárgyak 

összesen 

726 
+63 

828 
+63 

936 
+63 

938 
+65 

3426 
+252  (+7,9%) 

A művészeti 

nevelés tantárgyai 

     

Képzőművészet  

Festés, rajz 

Heti 1 szakóra     36 

 
 

0 

Heti 1 szakóra     36 

Epochálisan        18 
                            54 

0 

Epochálisan         54 

 
 

0 

Epochálisan         54 

 
 

0 

198 

 
 

0 

Formarajz, 

szabadkézi 

geometria 

3 hét epocha 
3x10=                  30  

0 

   30 
 

0 

Kézimunka  Epochálisan        54 

0 

Epochálisan        54 

0 

Epochálisan        54 

0 

Epochálisan        54 

0 

216 

0 

Kézművesség  Epochálisan        54 

0 

Epochálisan        54 

0 

Epochálisan        54 

0 

Epochálisan        54 

0 

216 

0 

Dráma   
 

  Epochálisan        24 
+24 

24 
+24 

Zene Heti 2 szakóra:    72 

+18 

Heti 2 szakóra:    72 

+18 

Epochálisan        54 

0 

Epochálisan        54 

0 

252 

+36 

euritmia 14 hét epocha 
14x5=                  70 

 Bemutató              2 

                            72 
0 

14 hét epocha 
14x5=                  70 

Bemutató               2 

                            72 
0 

 
Heti 1 szakóra    36 

 10’/főokt           36 

                            72 
0 

 
Heti 1 szakóra    36 

 10’/főokt           36 

                            72 
0 

288 
 

 

 
0 
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Művészeti 

óraszámok 

összesen 

318 
+18 

306 
+18 

288 
0 

312 
+24 

1224 
+36  

(+3%) 

Kötelező tárgyak 

összesen(minimális 

óraszám) 

1044 

+81 

1134 

+81 

1224 

+63 

1250 

+89 

4650 

+312 (+7,1%) 

Napi átlag (min) 5,8 6,3 6,8 6,9  

Szabad 

felhasználású órák 

órakerete 

 

108 

 

108 
 

 

108 

 

108 

 

432 

Rendelkezésre álló 

órakeret(maximális 

óraszám) 

1152 1242 1332 1356 5082 

+326 

(+6,8%) 

Napi átlag (max.) 

 

6,4 6,9 7,4 7,5  

Szabad 

felhasználásra 

választható 

tantárgyak 

     

Formarajz  Heti 1 szakóra     36 Heti 1 szakóra     36    

Dráma  Epochálisan         12 Epochálisan         12 Epochálisan         18   

 

Plasztika       

 

Tanulásmódszertan  Epochálisan         12 Epochálisan         30 Epochálisan         48 Epochálisan         40  

Fakultációs órák Heti 2szakóra      72 
 

Heti 2szakóra      72 
 

Heti 2 szakóra     72 
 

Heti 2 szakóra     72 
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a 9-12. évfolyamon 

 
Kötelező 

tantárgyak 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. 

évfolyam          

összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 

6 hét epocha: 

6x10=                 60 
Heti 2 gyak ó     68 

Komp. fejl         .34 

                         162      
    -11    

7 hét epocha: 

7x10=                 70 
Heti 2 gyak ó     70 

Komp. fejl.         35 

                         175 
    +2               

6 hét epocha: 

6x10=                60 
heti 2 gyak  ó    66 

Komp. fejl.        33 

                         159 
     -14                       

7 hét epocha: 

7x10=                 70 
Heti 2 gyak ó     72 

Komp. fejl.         36 

                          178 
   +1                    

146 szakóra 

 
 

 

 
+22 

820 

 
 

 

 
0 

Számtan, 

matematika 

5hét epocha 

5x10=                 50 
Heti 2 gyak ó  .  68 

118 

-10 

6hét epocha 

6x10=                 60 
Heti 2 gyak.       70 

130 

+2 

6hét epocha 

6x10=                 60 
Heti 2 gyak. ó    66 

126 

-2 

6hét epocha 

6x10=                 60 
Heti 2 gyak. ó    72 

                          132 

0 

134 szakóra 

 
 

 

+10 

640 

 
 

 

0 

Történelem  6 hét epocha 
6x10=                60 

 

 

0 

6 hét epocha 
6x10=                60 

 

 

0 

5 hét epocha 
5x10=                50 

Heti2   szakóra  66 

                         116 

-12 

6 hét epocha 
6x10=                  60  

Heti 2 szakóra    72 

                          132 

0 

136 szakóra 
 

 

 

+12 

504 
 

 

 

0 

Honismeret és 

földrajz 

4 hét epocha 

4x10=                 40 
0 

3 hét epocha 

3x10=                 30 
0 

3 hét epocha 

3x10=                 30 
0 

3 hét epocha 

3x10=                 30 
0 

22 szakóra 

 
+22 

152 

 
+22 

Természetrajz és 

biológia 

 

3 hét epocha 

3x10=                 30 
0 

4 hét epocha 

4x10=                 40 
0 

4 hét epocha 

4x10=                 40 
0 

4 hét epocha 

4x10=                 40 
0 

2 szakóra 

 
+2 

152 

 
+2 

Fizika  

 

3 hét epocha 

3x10=                 30 

0 

3 hét epocha 

3x10=                 30 

0 

3 hét epocha 

3x10=                 30 

0 

3 hét epocha 

3x10=                30 

0 

32 szakóra 

 

+32 

152 

 

+32 

Kémia  

 

3 hét epocha 

3x10=                 30 

0 

3 hét epocha 

3x10=                 30 

0 

3 hét epocha 

3x10=                 30 

0 

3 hét epocha 

3x10=                30 

0 

32 szakóra 

 

+32 

152 

 

+32 

Idegennyelv I.: 

Angol 

Heti 3szakóra  104 

0 
Heti 3szakóra 104 

0 
Heti 3szakóra  104 

0 
Heti 3szakóra   108 

0 
124 szakóra 

0 
544 

0 

Idegennyelv II.: 

Német/ francia 

Heti 3szakóra  104 

0 

Heti 3szakóra 104 

0 

Heti 3szakóra  104 

0 

Heti 3szakóra   108 

0 

 

 

420 

0 

Mozgás és 

testnevelés 

Heti 3szakóra  104 

0 
Heti 3szakóra 104 

0 
Heti 3szakóra  104 

0 
Heti 3szakóra   108 

0 
 
 

420 
0 

informatika Epochálisan       54  

0 

Epochálisan       54  

0 

Epochálisan       54  

0 

Epochálisan        54  

0 

 216 

0 

Gyakorlati élet Heti 2 szakóra   68 

2 hét gyak         80 

                      148 
+42 

Heti 2 szakóra  70 

1 hét gyak          40 

110 
+4 

Heti 2 szakóra  66 

3 hét gyak       120 

                      186 
+80 

Heti 2 szakóra    72 

  

 
0 

 516 

 

 
+126 

Kötelezően  vál. 

érettségi tárgy 

    124 szakóra 

0 

124 

0 

Szabadon vál. 

érettségi tárgy 

    124 szakóra 
0 

124 
0 

Kötelező tárgyak 

összesen 

984 

+21 

971 

+8 

1083 

+52 

1022 

+1 

 

876 

+132 

4936 

+214 

(+4,5%) 

A művészeti 

nevelés tantárgyai 

      

Képzőművészet  

Festés, rajz 

Heti  0,7 szakóra25 

0 

Epochálisan       30 

+5 

Epochálisan       30 

+5 

Epochálisan       30 

+5 

 120 

+20 

Kézimunka  Epochálisan       36 

+11 

Félévig heti 2szakó             

36 

+11 

Epochálisan       24 

-1 

  84 

+9 

Kézművesség  Epochálisan       54 

+4 

Epochálisan       54 

+4 

Epochálisan       54 

+4 

  

 

162 

0 

Dráma  Epochálisan       24 

Előadás                1 
25 

0 

Epochálisan       24 

Előadás                1 
25 

0 

Heti 1 szakóra  36 

 
+11 

Epochálisan        54 

0 

 129 

0 

Zene Heti 1,5 szakó.   54 
+2 

Heti 1,5 szakó.   54 
+2 

Heti 1,5 szakó.   54 
+2 

Epochálisan        54 
0 

 216 
+12 

euritmia Heti 1 szakóra    34 

10’/főokt.           34 

                           68 
0 

Heti 1 szakóra    35 

10’/főokt.           35 

                           70 
+2 

Heti 1 szakóra    33 

10’/főokt.           33 

                           66 
-2 

Heti 1 szakóra    36 

10’/főokt.           36 

                           72 
0 

 276 

 

 
0 
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Művészettörténet 4 hét epocha 

4x10=                 40 

+10 

  4 hét epocha 

4x10=                 40 

+10 

 140 

 

+20 

Művészeti 

óraszámok 

összesen 

302 
+27 

299 
+24 

294 
+19 

250 
+13 

 1145 
+83 

(+7,8%) 

Kötelező tárgyak 

összesen(minimális 

óraszám) 

1286 

+48 

1276 

+38 

1377 

+71 

1272 

+14 

876 6087 

+171 

(+2,9%) 

Napi átlag (min.) 

 

 

7,1 7 7,5 7 5,8  

Szabad 

felhasználású órák 

órakerete 

170 175 165 180 150  

Rendelkezésre álló 

órakeret(maximális 

óraszám) 

1455 1439 1531 1452 1026 6903 

+11 

(+0,1%) 

Napi átlag (max) 

 

8 8 8,5 8 6,8  

Szabad 

felhasználásra 

választható 

tantárgyak 

 

      

 

Kézimunka 

   Epochálisan       30 

 

  

Kézművesség    Epochálisan       30 

 

  

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret 

Epochálisan       30 

 

Epochálisan       30 

 

Epochálisan       30 

 

Epochálisan       30 

 

  

Plasztika  Epochálisan       24 
 

Epochálisan       24 
 

Epochálisan       24 
 

Epochálisan       24 
 

  

Gyakorlati élet Heti 2 szakóra    72 

 

Heti 2 szakóra    72 

 

Heti 2 szakóra    72 

 

Heti 2 szakóra    72 

 

  

Fakultációs órák Heti 2 szakóra    72 
 

Heti 2 szakóra    72 
 

Heti 2 szakóra    72 
 

Heti 2 szakóra     72 
 

Heti 2 
szakóra   60 

 

 

Fakultatív emelt 

szintű érettségi 

felkészítés 

   Heti 2 szakóra    72 
 

Heti 3 
szakóra   90 

 

 

 
 

A kerettantervben szereplő választható tantárgyak közül a tanári konferencia 

konszenzussal dönt, az adott tanulói csoport (1-10. osztály) pedagógiai szükséglete alapján. A 

11-12. osztályban a tanulók egyéni érdeklődésük szerint önállóan választhatnak, miben kívánnak 

elmélyülni. Önálló kezdeményezésekre az alsóbb évfolyamokon is van lehetőség. 

 

Választható tantárgyak:  

1-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Formarajz, dráma, 

tanulásmódszertan, 

fakultációs órák 

Dráma, tanulásmódszertan, 

fakultációs órák 

Mozgóképkultúra és médiaismeret, 

plasztika, gyakorlati élet,kézimunka, 

kézművesség 

fakultációs órák, fakultatív emelt szintű 

érettségire való felkészítés 

 

Fakultatív órákra valamennyi tantárgyból és művészeti foglalkozásból lehetőség van, az 

adott tanárral, foglalkozásvezetővel való egyeztetés szükséges. A fakultációra fordítható 
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időkeret megosztható az egyes tantárgyak között, és fordítható óraszám emelésére. Az adott 

évi óraszámemeléseket az aktualizált óraszám táblázatban jelenítjük meg. 

Egyéb foglalkozások: Az iskolában lehetőség van arra, hogy szakkörökön vegyenek részt a 

gyerekek. Minden évben az igényekhez alakulnak a témák, melyeket a szakköri naplók 

rögzítenek. Az iskolában igény esetén oldjuk meg a tanulószobát. Szülői igényfelmérés 

alapján a gyermekek iskolai foglalkoztatását minden tanítási napon 16.00 óráig biztosítjuk. 

Az iskolai ünnepeinken való részvételre nem kell tanulóinkat kötelezni, örömmel jönnek, 

ezeknek időpontjait az információs füzet éves programja rögzíti. Pedagógiai program 11. 

számú melléklete. Ezt minden évben aktualizáljuk. Igény és szükséglet alapján szerveződnek 

a fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások, melyeket aktuálisan az éves órarendben 

tüntetünk fel. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A HÁMORI WALDORF ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

 

 

 

A Hámori Waldorf  Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Pedagógiai Programját, valamint annak mellékleteit a nevelőtestület 2013. június    -én megtartott 

tanári konferencián elfogadta. 

 

 

Miskolc, 2013. június   06.     

 

…………………………………. 

Tolnai Antal 

Igazgató 

 

 

 

 

A Hámori Waldorf  Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Pedagógiai Programját, valamint annak mellékleteit a nevelőtestület 2013. június    -én megtartott 

tanári konferencián elfogadta, amelynek alapján a dokumentumot jóváhagyom. 

 

 

Miskolc, 2013. június   06.     

…………………………………. 

Tolnai Antal 

Igazgató 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A HÁMORI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI VIZSGA- ÉS MÉRÉSI 

SZABÁLYZATA 

I. VIZSGASZABÁLYZAT 

 

1.Intézményünk tanulói tanulmányaik alatt adott estben a következő vizsgafajtákon vehetnek részt: 

 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, aki hiányzásai miatt nem osztályozható, ha a Tanári Konferencia 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen 

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott. 

 

Javító vizsgát tesz az a tanuló, aki a tanév során valamely tantárgy(ak)ban a továbblépéshez szükséges 

minimális feltételeket nem teljesítette, illetve aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki önhibáján kívül nem jelent meg a fenti vizsgák valamelyikén. 

 

Jelentkezés a vizsgákra: Javító vizsgára nem szükséges külön jelentkezni. Osztályozó, pótló, illetve 

különbözeti vizsgára írásban benyújtott jelentkezés szükséges, melyet kiskorú esetén a gondviselő ír alá. 

A vizsga időpontjáról, helyéről, lefolyásáról, a jogorvoslati lehetőségről a diáknak írásban tájékoztatást kell 

kapnia. 

 

A vizsgák rendje: 

 

Az osztályozó és különbözeti vizsgák témaköreit a diák írásban kapja meg. A vizsga lehet írásbeli és/vagy 

szóbeli. Az írásbeli és szóbeli vizsgák rendjét a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 9. számú melléklete 

szabályozza. 

 

Az írásbeli vizsga rendje 

 A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. 

 Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon dolgozhatnak a tanulók. 

 Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik;  

 A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatantárgyanként 

a) negyvenöt perc, 

b)  magyar nyelv és irodalom,  vizsgatantárgy esetén hatvan perc. 

IV. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg 

kell növelni. 

V. A vizsgázó kérésére indokolt esetben az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg lehet növelni, vagy engedélyezni lehet, hogy írásbeli vizsga helyett 

szóbeli vizsgát tegyen. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet megtartani. A 

vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótlóvizsga harmadik vizsgaként – 

szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – is megszervezhető. 

 

A szóbeli vizsga rendje 
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 Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

 A vizsgázónak legalább tíz perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén 

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és 

kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt.  

 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság 

tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.  

 Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább húsz perc gondolkodási időt kell biztosítani a 

felkészülésre.  

 Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tíz percnél nem lehet több. A vizsgabizottság 

tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy 

a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad 

félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében 

akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt. 

 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el,  egy alkalommal póttételt 

húzhat vagy pótfeladatot kap. 

 Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, legalább 

harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

 

A javító vizsgák menete iskolánkban nagyon különböző lehet attól függően, hogy a követelmények mely 

része az, amit a tanuló nem teljesített. A javító vizsgán ezek pótlását kell bizonyítania: 

 

- amennyiben ismeretei voltak hiányosak, szóbeli és/vagy írásbeli vizsgán ad számot arról, hogy e 

hiányosságokat pótolta – ezen vizsgák időpontja augusztus 15. és 31. közé esik. 

- amennyiben epochafüzete nem volt teljes, bemutatja a kiegészített epochafüzetet – a tanév folyamán vagy 

a javítóvizsgák időszakában (augustus 15 .és 31. között) 

- ha a tanár által kért másmilyen kötelezettségnek nem tett eleget (éves munka bemutatása, gyakorlaton való 

részvétel, kerti munkák elmaradása, elmaradt rajzok, kézműves tevékenységek, stb.), a tanárral előre 

egyeztetett módon pótolja ezen hiányosságokat -  a tanév folyamán vagy a javítóvizsgák időszakában 

(augustus 15 .és 31. között) 

 

 

2. Tanulmányaik végeztével a diákok érettségi vizsgán vehetnek részt. Az érettségi vizsga menetét a 

köznevelési törvénybe foglalt érettségi vizsgaszabályzat szabályozza: „ 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról” 

 

II. MÉRÉS 

 

Diákjaink a következő pedagógiai mérésekben veszek részt rendszeresen: 

  

 - Részvétel az országos kompetenciamérésekben (4., 6., 8. és 10. osztályok) 

 

Az országos kompetenciamérésen levő részvételhez az iskola vezetősége gondoskodik arról. 

Hogy a megfelelő időben rendelkezésre álljon olyan pedagógus, aki a kompetenciamérés napján 

az illető osztályokban tartózkodik, a kompetenciamérést levezeti, annak zavartalan 

lebonyolításáról gondoskodik. Az illető tanárok helyettesítéséről a többi osztályban a 

helyettesítésért felelő tanár gondoskodik. 

 

      - DIFER vizsgálat első osztályban 
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Az első osztályos gyermekek DIFER vizsgálatát az osztálytanító vagy gyógypedagógus végzi, az 

osztálytanítóval egyeztetve. A gyermekeket egyenként vizsgálja, az őszi időszakban, előre 

megbeszélt időpontokban. Azokat a gyerekeket kell vizsgálni, akikről novemberig kiderül, hogy 

esetleg tanulási nehézségekkel küzdenek. A vizsgálat eredményéről, amennyiben ezt szükségesnek 

ítéli, a szülőket írásban és/vagy szóban tájékoztatja. 

A vizsgálandó gyerekek számát (név nélkül) jelenteni kell az Oktatási Hivatalnak. A vizsgálat 

eredménye viszont semmilyen fórumon nem jelenik meg. 

 

 

- Második osztályos gyermekek képességeinek mérése  

 

Azt méri, hogy kialakultak-e azok a mozgásos képességek, melyeknek az első hét életévben ki kell 

alakulniuk: testséma,  téri tájékozódás, lateralitás és dominancia. Vizsgálja a  látási és hallási 

területeket, figyelem és emlékezet állapotát. 

Ezek elsősorban mozgásos és rajzos feladatok. Ezek között vannak egyénileg és csoportban 

végezhető feladatok. Az extra lesson-ben járatos gyógypedagógus végzi a vizsgálatot.  

  



 36 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A HÁMORI WALDORF ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI ÉRETTSÉGI 

VIZSGASZABÁLYZATA 

 

A 13. évfolyamon a diákok három beszámoló keretében adnak számot tudásukról, azokból a 

tantárgyakból, melyek kiválasztását a helyi tanterv 3. sz. melléklete szabályozza. A beszámolók az 

őszi, a karácsonyi és a húsvéti szünet után zajlanak. A tanárok a vizsgák módját (írásbeli és/vagy 

szóbeli, gyakorlati) a mindenkori érettségi vizsgakövetelményeket követve szervezik meg.  

A kötelező és az osztály diákjai által szabadon választott tantárgyak témaköreinek összeállításában 

szaktanárok, szintén a középiskolai érettségi vizsgaszabályzat rendelkezéseit tartják szem előtt. Az 

iskola pedagógiai célkitűzése az, hogy ezek a beszámolók komoly és egyben arányos feladatot 

jelentsenek a diákoknak. A javításban és az értékelésben is ez az elv érvényesül. A három 

beszámoló együttes eredményének el kell érnie az elégséges osztályzatot ahhoz, hogy dIákok az 

adott vizsgatárgyból rendes érettségi vizsgát tehessenek. Ennek hiánya azt jelenti, hogy a jelölt a 

nem teljesített tárgyból nem tudja lezárni iskolai tanulmányait, így a többi, sikeresen lezárt 

tárgyakból előrehozott érettségi vizsgákra tud jelentkezni. A nem teljesített tantárgyból 

megismételheti a 13. évet. 

Az érettségi vizsga lebonyolítása az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően történik. 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

TÉMAKÖREI 

 

 

 

Érettségi felkészítés: 

Az iskola a vizsgakövetelmények szerinti teljes körű felkészítési kötelezettséget a következő 

vizsgatárgyakból vállal: 

Kötelező érettségi vizsgatárgyakból mind középszintű, mind emeltszintű felkészítés a közoktatási 

kötelezettségnek megfelelően. 

A választható érettségi vizsgatárgyakból középszintű felkészítés: 

biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika, művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális kultúra 

vizsgatárgyakból. 

A választható érettségi vizsgatárgyakból emelt szintű felkészítés: 

biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika, művészettörténet, ének-zene, rajz és vizuális kultúra 

vizsgatárgyakból. 

 

 

A vizsgatárgyak kiválasztásának helyi követelményei: 

Az érettségire való felkészítést a 13. év szolgálja. A Waldorf-tanterv jellegéből adódóan ugyanis 

vannak olyan témakörök, amelyek tárgyalására csak ezen az évfolyamon kerülhet sor. Az 

érettségire való felkészítés a tantárgyi tételsorok alapján a Gimnáziumi Érettségi 

Vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. A vizsgázást is gyakorolják a diákok: a 

tanév során három alkalommal megvalósított beszámolók formájában, melyek szintén részét 

képezik az érettségire készülésnek. 

A13. évfolyamra az léphet, aki Waldorf-iskolai tanulmányai sikeres befejezését tanúsítja: ez a 12. 

évfolyam végén, a választott éves munka bemutatását és sikeres megvédését, valamint a záró 

bizonyítvány megszerzését jelenti. 

A 13. évfolyamon legalább annyi tárgyat kell tanulniuk a tanulóknak, amennyiből érettségi 

vizsgára jelentkeznek. Ebből következően az osztály nem rendelkezik egységes órarenddel, hanem 

egyénre szabott órakeretek mentén áll össze a tanulók órarendje. A választott tantárgyakról 

minden tanulónak egyénileg kell döntenie, még a 12. évfolyam végén. 

Az iskola igazgatója az érettségi felkészítést megelőző tanév április 15.-éig elkészíti, és a fenntartó 

jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, továbbá tájékoztatást ad az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjeiről és arról, 

hogy előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni a vizsgatárgyat.  

A tanuló május 20.-ig jelenti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. Ha a tanuló iskolakezdés, vagy iskolaváltoztatás miatt nem tud élni választási jogával, 

kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzelését az iskola igazgatójával, vagy az általa kijelölt 

pedagógussal. Így tud az iskola egyénre szabott órarendet készíteni. 

A tanuló a tanév során egy alkalommal, az igazgató engedélyével módosíthatja vizsgatárgy 

választását. 

A tanuló a választott tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése után érettségi vizsgát tehet. 

A 13. évfolyam kötelező tantárgyai megegyeznek az érettségi vizsga kötelező tárgyaival: magyar 

nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. 

A kötelezően és szabadon választható tárgyak óraszámát a helyi tanterv szabályozza. 
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A közép- és emelt szintű érettségi vizsgák témaköreit minden tantárgyból  „Az érettségi vizsga 

részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet” szabályozza.  

(Lásd: www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/vizsgatargyak ) 

Magyar nyelv és irodalom érettségi témakörei 

IRODALOM 

Életművek 

1. Forradalmi látomások Petőfi Sándor lírájában és Az apostolban 

2. Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében 

3. A lírai nyelv sajátosságai Ady Endre A halottak élén című kötetében 

4. A költői magatartásforma változása Babits Mihály életművében a Sziget és tenger (1925) című 

kötet időszakától 

5. Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében 

6. József Attila poétikai útkeresése a Nem én kiáltok (1924) című kötet megjelenéséig Portrék 

Portrék 

7. Elégikus létszemlélet Berzsenyi Dániel lírájában 

8. Mikszáth Kálmán látás- és ábrázolásmódjának sajátosságai A jó palócok és a Tót atyafiak 

novelláiban 

9. Hagyomány és újítás Radnóti Miklós eklogáiban 

10. A megidézés változatai és a költői szerep Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai 

című alkotásában 

Látásmódok 

11. Az alapeszme és az emberideál megjelenítése Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című 

eposzában 

12. Jókai Mór romantikus elbeszélői szemléletmódja heroikus regénye, A kőszívű ember fiai 

alapján 

13. Groteszk látásmód Örkény István Tóték című drámájában 

Kortárs irodalom 
14. Kapcsolatok, konfliktusok, magatartásformák Szabó Magda Az ajtó című regényében 
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15. Az emberi kiszolgáltatottság művészi ábrázolása Kertész Imre Sorstalanság című regényében 

Világirodalom 

16. A homéroszi világlátás az Iliász vagy az Odüsszeia alapján 

17. A szabadság és boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina című regényében 

Színház- és drámatörténet 

18. A konfliktusrendszer és a szerkezet sajátosságai Katona József Bánk bán című tragédiájában 

19. Szerkezeti és dramaturgiai sajátosságok Molière Tartuffe című komédiájában 

Az irodalom határterületei 

20. Az irodalmi szociográfia jellemzői Illyés Gyula Puszták népe című alkotásában 

MAGYAR NYELV 

Ember és nyelv 

1. A beszéd mint cselekvés 

2. Szinkrónia és diakrónia a nyelvben 

Kommunikáció 

3. A kommunikáció funkciói: a beszédhelyzet és a szövegkörnyezet kommunikációt alakító 

tényezői 

4. A tömegkommunikáció nyelvi sajátosságai és hatása a nyelvhasználatra 

A magyar nyelv története 

5. A nyelvművelés és nyelvtervezés jelentősége; szerepe napjainkban 

6. Legfontosabb kéziratos nyelvemlékeink; a Halotti beszéd és könyörgés nyelvi és retorikai 

jellemzői  

  

Nyelv és társadalom 

7. Egynyelvű szótárak 

8. A magyar nyelv területi nyelvváltozatai és a norma 

9. A hivatalos nyelv stiláris és grammatikai jellemzői 

Nyelvi szintek 



 40 

10. A szófajváltás, a többszófajúság 

11. A névmások szerepe a szövegalkotásban 

12. Az alá- és mellérendelő kapcsolatok típusai 

A szöveg 

13.  A szövegkörnyezet mint jelentésalakító tényező 

14.  A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői 

15.  Az intertextualitás jelensége és stílushatása 

A retorika alapjai 

16. Az érvelés fajtái és módszerei 

17. A spontán megnyilatkozás és a tervezett szöveg különbségei 

Stílus és jelentés 

18.  A konnotatív és a denotatív jelentés  

19. Az állandósult nyelvi formák (szólás, szállóige, állandósult szókapcsolatok, nyelvi panelek 

20. Az alakzatok stílushatása; az ismétlés változatai 

 

Matematika érettségi témakörök 

Halmazok, halmazműveletek 

Halmazok, részhalmazok 

Műveletek halmazokkal 

 

Számhalmazok, halmazok számossága 

Számhalmazok 

Fogalmak, állítások 

 

Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben 

Nevezetes ponthalmazok 

 

Hatványozás, hatványfüggvények 

Hatványozás definíciója 

A hatványozás azonosságai 

Számok normálalakja 

Hatványfüggvények 
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Gyökvonás, gyökfüggvény 

Az n-edik gyök fogalma 

A gyökvonás azonosságai 

Gyökfüggvények 

 

A logaritmus. Az exponenciális- és logaritmusfüggvény 

Az exponenciális függvények 

A logaritmus fogalma 

A logaritmusfüggvények 

A logaritmus azonosságai 

 

Első- és másodfokú függvények, egyenletek 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények és a másodfokú függvények 

Az egyenletek megoldási módjai 

Másodfokú egyenletek; megoldásuk, megoldó-képlet 

Gyöktényezős alak, Viète-formulák 

 

Adatsokaságok jellemzői, a valószínűségszámítás elemei 

1. Az események algebrája 

Alapfogalmak 

Események közötti relációk 

Műveletek eseményekkel 

2. A valószínűség fogalma 

A valószínűségre vonatkozó legfontosabb tételek 

3. Események függetlensége 

Geometriai valószínűség 

Első- és másodfokú egyenlőtlenségek, pozitív számok nevezetes közepei. 

Számsorozatok 

Számsorozat fogalma, megadása és ábrázolása 

Számtani sorozat 

Mértani sorozat 

Korlátos, monoton sorozatok 

Konvergens sorozatok 

A mértani sor összege 

 

Függvények vizsgálata elemi úton és a differenciálszámítás felhasználásával 

Függvények jellemzése (vizsgálata) elemi úton 

Függvényvizsgálat differenciálszámítás felhasználásával 

 

A hasonlóság és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában 

Hasonlósági transzformáció és tulajdonságai 

Hasonló alakzatok 

Hasonló síkidomok területének aránya 

 

Derékszögű háromszögek 

Összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között 

Thalész tétele 

Derékszögű háromszögek oldalairól, oldalszakaszairól 
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A háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei 

A háromszögek oldalfelező merőlegesei 

A háromszög magasságvonalai 

A háromszög szögfelező egyenesei 

A háromszög középvonalai 

A háromszög súlyvonalai 

 

Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között 

Összefüggés a háromszög oldalai között 

Összefüggés a háromszög szögei között 

Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között 

 

Húrnégyszög, érintőnégyszög, szimmetrikus négyszögek 

Húrnégyszög 

Érintőnégyszög 

Szimmetrikus négyszögek 

 

Sokszögek, szimmetrikus sokszögek 

A sokszögekről 

Szimmetrikus sokszögek 

. 

A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete, kerületi szög, középponti szög 

A kör középponti szöge, a körív hossza, a körcikk területe 

Középponti és kerületi szögek tétele 

Kerületi szögek tétele, látószögkörív 

A körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele 

 

Vektorok 

A vektor fogalma, elnevezések, jelölések 

Vektorok összegezése és különbsége 

Vektor szorzása számmal 

Vektor felbontása összetevőkre 

 

Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon 

Szakasz hossza, osztópontja, háromszög súlypontja 

Az egyenes helyzetét jellemző adatok 

Az egyenes egyenlete 

 

A kör és a parabola a koordinátasíkon 

A kör egyenlete 

A parabola 

 

Szögfüggvények és alkalmazásuk a geometriában 

A szögfüggvények, trigonometria alkalmazásai 

A hegyesszögek szögfüggvényei, összefüggéseik 

Szögfüggvények általános értelmezése 

Szögfüggvények közötti összefüggések 
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Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával 

Sokszögek területe 

Területszámítás integrálszámítás felhasználásával 

 

Alapintegrálok 

Kombinatorika. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje 

 

Bizonyítási módszerek bemutatása tételek bizonyításában 

 

Történelem  érettségi témakörök 

 

Középszintű érettségi témakörök 

  
1. Az őskor és az ókor és kultúrája 

1.1 Neolit forradalom 

1.2 Vallás és kultúra az ókori keleten 

1.3 A demokrácia kialakulása és intézményrendszere Athénban 

1.4 A spártai állam 

1.5 A görög hitvilág, művészet, tudomány 

1.6 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakítása 

1.7 A római hitvilág, művészet, tudomány 
1.8 A római civilizáció pannóniai emlékei 
1.9 A kereszténység kialakulása és elterjedése 
1.10 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

2.   A középkor 

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői, hűbériség 

2.2 A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században 
2.3 A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése, az egyházszakadás 
2.4 Az iszlám vallás és az arab világ 

2.5 A középkori városok, céhek 
2.6 Az érett középkor gazdasága, kereskedelme 
2.7 Művelődés és mindennapok a középkorban, gótika, romantika, jeles épületek 

2.8 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 
2.9  Az angol és a francia rendi állam működése 
2.10 Az oszmán birodalom felépítése 
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora  
3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

3.2 A honfoglalás. A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja 

3.3 Géza fejedelemsége 

3.4 Szent István államszervező és egyházszervező tevékenysége 

3.5 Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején 

3.6 A tatárjárás és következményei 

3.7 Az Aranybulla mozgalom 

3.8 Az Árpád-kori kultúra 

3.9 Károly Róbert gazdasági reformjai 

3.10 A magyar városfejlődés sajátosságai az Anjouk és Zsigmond korában. 

3.11 Hunyadi János harcai a török ellen 

3.12 Mátyás király uralkodói portréja, gazdaságpolitikája  

3.13 Mátyás király és a reneszánsz 
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4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

4.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 

4.2 Reformáció és katolikus megújulás: főbb irányzatok, ellenreformáció, a barokk stílus 

4.3 A parlamentáris monarchia megszületése Angliában és az alkotmányos monarchia működése 

4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás: elméletek, képviselők 

4.5 A felvilágosult abszolutizmus jellemző vonásai 

5. Magyarország a Habsburg birodalomban 

5.1 A középkori magyar állam hanyatlása és a mohácsi vész 

5.2 Az ország három részre szakadása 

5.3  Végvári küzdelmek 

5.4 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: Bethlen Gábor, és Erdély aranykora  

5.5  A török kiűzése 

5.6 Habsburg ellenes szabadságmozgalmak és a Rákóczi-szabadságharc 

5.7 Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások 

5.8 A hazai mezőgazdaság és ipar jellemzői a XVIII. században 

5.9 Mária Terézia és II. József abszolutizmusa 

5.10 Művelődés, egyházak, iskolák: a  hazai reformáció és a barokk kultúra kiemelkedő alakjai és alkotásai. 

6.  A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

6.1 A reformmozgalom kibontakozása 

6.2 Széchenyi és Kossuth reformprogramja  

6.3 A magyar társadalom rétegződése és életformái. A gazdasági átalakulás lényegi elemei. 

6.4 A reformkori művelődés, kultúra: a nemzeti ébredés. A korszak meghatározó művészeti alkotásai 

6.5 A forradalom és szabadságharc története, nemzetközi keretei 

6.6 Az áprilisi törvények jelentősége és hiányosságai 

6.7 A szabadságharc veresége és a megtorlás 

6.8 A kiegyezés előzményei, tartalma, értékelése 

6.9 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában, Budapest fejlődése 

6.10 A dualizmus kori társadalom és politika jellemzése 

6.11 A tudományos és művészeti élet fejlődése  

7. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

7.1 Az Egyesült Államok létrejötte és az USA alkotmánya 

7.2 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

7.3 A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 

7.4 A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) 

7.5  Az ipari forradalom és következményei 

7.6 Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása 

7.7 A német és az olasz nemzetállam kialakulása 

7.8 A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború előtt. Gyarmatok és gyarmattartók a 

századfordulón 

7.9 A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása. A technikai fejlődés hatása a környezetre 

és az életmódra 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

8.1 Az első világháború főbb jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai vonatkozásai 

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban: (pl. mozi, autó). A nők szerepének 

változása 

8.3 Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 

8.4 A parlamentáris rendszerek (USA, Nagy-Britannia) 

8.5 Az 1929-33-as gazdasági válság és következményei 

8.6 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa Németországban 

8.7 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

8.8  A második világháború jelentős fordulatai és a háború jellemzői 

8.9 A hidegháború létrejötte és a kétpólusú világ jellemzői 

8.10 Az ENSZ létrejötte, működése 
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8.11 A szocialista országok gazdaságának és társadalmának főbb jellemzői  

8.12 Az európai szocialista rendszer összeomlásának okai 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

9.1 Magyarország részvétele az első világháborúban 

9.2 Őszirózsás forradalom és tanácsköztársaság 

9.3 A trianoni béke: gazdasági és etnikai hatásai 

9.4 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

9.5 Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései 

9.6 Művelődési viszonyok és életmód: társadalmi rétegződés a húszas-harmincas években 

9.7 A magyar külpolitika főbb irányai, kapcsolatai a két világháború között 

9.8 Magyarország háborúba sodródása és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban 

9.9 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás: háborús emberáldozatok és anyagi veszteség 

10.2  A határon túli magyarság sorsa a XX. század második felében 

10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése 

10.4 A rendszer működése a Rákosi korszakban. A proletárdiktatúra mindennapjai 

10.5 Az 1956-os forradalom és szabadságharc: okok, események és a megtorlás 

10.6 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

10.7 A rendszerváltozás menete és céljai 

11. A jelenkor 

11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

11.2 Az európai integráció története, az Európai Unió legfontosabb intézményei 

11.3 A fejlődő országok főbb problémái (népességnövekedés, szegénység, élelmezési és adósságválság) 

11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés: a technikai civilizáció és a 

gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre 

11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai: a piacgazdaság tendenciái 

11.6 Közép-Kelet-Európa és a Balkán a rendszerváltozás után: nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek 

helyzetének összehasonlítása néhány országban (pl. Románia, Magyarország, Ukrajna).             

12. A mai magyar társadalom és életmód 

12.1 Alapvető állampolgári ismeretek: az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása. Az 

állampolgári kötelességek  

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban: számuk, arányuk, helyzetük, intézményeik. A 

romák a mai magyar társadalomban 

12.3 A választási rendszer lényegi elemei 

12.4 A helyi önkormányzat feladatai, szervezeteinek és működésének bemutatása 

12.5 Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban 

12.6 A szociális piacgazdaság programja 

  

 

Történelem  

 

Emelt szintű érettségi témakörök 

  
13. Az őskor és az ókor és kultúrája 

13.1 Paleolitikum 

13.2 Neolit forradalom 

13.3 Vallás és kultúra az ókori keleten 

13.4 A demokrácia kialakulása és intézményrendszere Athénban 

13.5 A spártai állam 

13.6 A görög hitvilág, művészet, tudomány 

13.7 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakítása 
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13.8 Principátus, abszolút császárság, dominátus 

13.9 A római hitvilág, művészet, tudomány 
13.10 A római civilizáció pannóniai emlékei 
13.11 A kereszténység kialakulása és elterjedése 
13.12 A keresztény egyház történetének jelentősebb személyiségei 

13.13 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

14. A középkor 

14.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői, hűbériség 
14.2 Az antik középkor sajátos vonásai 
14.3 A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században 
14.4 A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése, az egyházszakadás 
14.5 Normannok 

14.6 Az iszlám vallás és az arab világ 

14.7 A középkori városok, céhek, gildék 
14.8 Az érett középkor gazdasága, kereskedelme, kelet és nyugat eltérő vonásai 
14.9 Művelődés és mindennapok a középkorban, gótika, romantika, jeles épületek 
14.10 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 
14.11  Az angol és a francia rendi állam működése 
14.12 Az oszmán birodalom felépítése, terjeszkedésének legfontosabb állomásai 

15. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora  
15.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása. A nyelvészeti, régészeti és néprajzi bizonyítékok 

15.2 A honfoglalás. A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja 

15.3 Géza fejedelemsége 

15.4 Szent István államszervező és egyházszervező tevékenysége 

15.5 Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején 

15.6 A tatárjárás és következményei 

15.7 Az Aranybulla mozgalom 

15.8 Az Árpád-kori kultúra 

15.9 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején: Károly 

Róbert gazdasági reformjai. A magyar városfejlődés sajátosságai az Anjouk és Zsigmond korában. 

15.10 A Hunyadiak: Hunyadi János harcai a török ellen: Mátyás király uralkodói portréja  

15.11 Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti emlékek felismerése 

15.12 Mátyás király és a reneszánsz 

16. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

16.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

16.2 Felfedezők életútja 

16.3 Reformáció és katolikus megújulás: főbb irányzatok, ellenreformáció, a barokk stílus 

16.4 A parlamentáris monarchia megszületése Angliában és az alkotmányos monarchia működése 

16.5 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás: elméletek, képviselők 

16.6 A felvilágosult abszolutizmus jellemző vonásai, kialakulása Ausztriában és Poroszországban 

17. Magyarország a Habsburg birodalomban 

17.1 A középkori magyar állam hanyatlása és a mohácsi vész 

17.2 Az ország három részre szakadása 

17.3  Végvári küzdelmek 

17.4 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: Bethlen Gábor kül- és belpolitikája. Gazdaság és kultúra Erdély 

aranykora idején 

17.5  A török kiűzése és a 15 éves háború 

17.6 Habsburg ellenes szabadságmozgalmak és a Rákóczi-szabadságharc 

17.7 Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások 

17.8 A hazai mezőgazdaság és ipar jellemzői a XVIII. században 

17.9 Mária Terézia és II. József abszolutizmusa 



 47 

17.10 Magyar jakobinus mozgalom 

17.11 Művelődés, egyházak, iskolák: a  hazai reformáció és a barokk kultúra kiemelkedő alakjai és 

alkotásai. 

18.  A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

18.1 A reformmozgalom kibontakozása 

18.2 Széchenyi és Kossuth reformprogramja és vitája 

18.3 A magyar társadalom rétegződése és életformái. A gazdasági átalakulás lényegi elemei. 

18.4 A reformkori művelődés, kultúra: a nemzeti ébredés. A korszak meghatározó művészeti alkotásai 

18.5 A forradalom és szabadságharc története, nemzetközi keretei 

18.6 Az áprilisi törvények jelentősége és fontosabb pontjainak elemzése 

18.7 A nemzetiségek mozgalmai 

18.8 A szabadságharc veresége és a megtorlás 

18.9 A kiegyezés előzményei, tartalma, értékelése, nemzetközi összefüggései 

18.10 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában, Budapest világvárossá 

fejlődése 

18.11 A dualizmus kori társadalom és politika jellemzése 

18.12 A tudományos és művészeti élet fejlődése  

18.13 A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (pl. divat, szórakozás, sport, sajtó). A magyar 

tudomány és művészet néhány kiemelkedő személyisége.         

19. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

19.1 Az Egyesült Államok létrejötte és az USA alkotmánya 

19.2 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

19.3 A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 

19.4 A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) 

jellemzői források alapján 

19.5  Az ipari forradalom és következményei 

19.6 Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása 

19.7 A német és az olasz nemzetállam kialakulása 

19.8 A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború előtt. Gyarmatok és gyarmattartók a 

századfordulón 

19.9 A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása. A technikai fejlődés hatása a környezetre 

és az életmódra 

20. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

20.1 Az első világháború főbb jellemzői. A Párizs környéki és washingtoni békék területi, etnikai 

vonatkozásainak elemzése 

20.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban: a modern életforma néhány jellegzetessége 

(pl. mozi, autó). A nők szerepének változása 

20.3 Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 

20.4 A parlamentáris rendszerek (USA, Nagy-Britannia) 

20.5 Az 1929-33-as gazdasági válság és következményei 

20.6 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa Németországban 

20.7 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

20.8  A második világháború jelentős fordulatai és a háború jellemzői 

20.9 A hidegháború létrejötte és a kétpólusú világ jellemzői 

20.10 Az ENSZ létrejötte, működése 

20.11 A szocialista országok gazdaságának és társadalmának főbb jellemzői.  

20.12 Az európai szocialista rendszer összeomlásának okai 

21. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

21.1 Magyarország részvétele az első világháborúban 

21.2 Őszirózsás forradalom és tanácsköztársaság 

21.3 A trianoni béke: a trianoni béke dokumentumainak elemzése. Trianon gazdasági és etnikai hatásai 

21.4 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

21.5 Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései 
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21.6 Művelődési viszonyok és életmód: társadalmi rétegződés a húszas-harmincas években 

21.7 A magyar külpolitika főbb irányai, kapcsolatai a két világháború között 

21.8 Magyarország fegyveres semlegessége és a területi revízió 

21.9 Magyarország háborúba sodródása és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban 

21.10 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

22. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

22.1 A szovjet felszabadítás és megszállás: háborús emberáldozatok és anyagi veszteség 

22.2  A határon túli magyarság sorsa a XX. század második felében 

22.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése 

22.4 A rendszer működése a Rákosi korszakban. A proletárdiktatúra mindennapjai 

22.5 Az 1956-os forradalom és szabadságharc: okok, események és a megtorlás 

22.6 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

22.7 A rendszerváltozás menete és céljai 

23. A jelenkor 

23.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

23.2 Az európai integráció története, az Európai Unió legfontosabb intézményei 

23.3 A fejlődő országok főbb problémái (népességnövekedés, szegénység, élelmezési és adósságválság) 

23.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés: a technikai civilizáció és a 

gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre 

23.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai: a piacgazdaság tendenciái 

23.6 Közép-Kelet-Európa és a Balkán a rendszerváltozás után: nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek 

helyzetének összehasonlítása néhány országban (pl. Románia, Magyarország, Ukrajna).             

24. A mai magyar társadalom és életmód 

24.1 Alapvető állampolgári ismeretek: az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása. Az 

állampolgári kötelességek  

24.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban: számuk, arányuk, helyzetük, intézményeik. A 

romák a mai magyar társadalomban 

24.3 A választási rendszer lényegi elemei 

24.4 A helyi önkormányzat feladatai, szervezeteinek és működésének bemutatása 

24.5 Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban 

24.6 A szociális piacgazdaság programja 

  

Idegen nyelvek érettségi témakörei 

 

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden 

vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben 

felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön 

országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. 

 

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 

 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

Középszint 

 

 A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

 Családi élet, családi kapcsolatok 

 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

 Személyes tervek 
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Emelt szint 

 

 A család szerepe az egyén és a társadalom életében 

 Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM  

 

Középszint 

 

 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 

 

Emelt szint 

 

 Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) 

 Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 

 Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

 Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

 Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

 A fogyasztói társadalom, reklámok 

 Társadalmi viselkedésformák 

 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

Középszint 

 

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

 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

 A városi és vidéki élet összehasonlítása 

 Növények és állatok a környezetünkben 

 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy 

a természet megóvásáért? 

 Időjárás 

 

Emelt szint 

 

 A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

 A természet és az ember harmóniája 

 A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

 



 50 

4. AZ ISKOLA 

 

Középszint 

 

 Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága 

 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

 

Emelt szint 

 

 Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 

 Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 

Középszint 

 

 Diákmunka, nyári munkavállalás 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 

Emelt szint 

 

 A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák 

 

 

 

 

6. ÉLETMÓD 

 

Középszint 

 

 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) 

 

Emelt szint 

 

 Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

 Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

 A kulturált étkezés feltételei, fontossága 
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 A szenvedélybetegségek 

 A gyógyítás egyéb módjai 

 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 

 

Középszint 

 

 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

 Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

 Kulturális események 

 

Emelt szint 

 

 A szabadidő jelentősége az ember életében 

 A művészet szerepe a mindennapokban 

 Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

 A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

Középszint 

 

 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 

 

Emelt szint 

 

 A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

 Az idegenforgalom jelentősége 

 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

Középszint 

 

 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

 

Emelt szint 
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 A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

emberiségre 

 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban 

és/vagy írásban mindkét szinten. 

 

Helyzet        Szerep 

 

Áruházban, üzletben, piacon      vevő 

Családban, családnál, baráti körben     vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben    vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen      ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég 

Iskolában        tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja 

Országhatáron       turista 

Orvosnál        beteg, kísérő 

Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda,  ügyfél 

jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, 

gyógyszertár stb.) 

Szünidei munkahelyen      munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben     helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben      hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon,  utas, útitárs 

villamoson, taxiban, repülőn, hajón) 

 

 
 

Biológia érettségi témakörök 

 

Középszintű érettségi témakörök 

  

25. Bevezetés a biológiába 

25.1 A biológia tudománya 

25.2 Az élet jellemzői 

25.3 Fizikai kémiai alapismeretek 

26. Egyed alatti szerveződési szintek 

26.1 Szervetlen és szerves alkotóelemek 

26.2 Az anyagcsere folyamatai 

26.3 Sejtalkotók 

27. Az szerveződési szintjei 

27.1 Nem sejtes rendszerek 

27.2 Önálló sejtek 

27.3 Többsejtűség 
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27.4 Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

28. Az emberi szervezet 

28.1 Homeosztázis 

28.2 Kültakaró 

28.3 A mozgás 

28.4 A táplálkozás 

28.5 A légzés 

28.6 Az anyagszállítás 

28.7 A kiválasztás 

28.8 A szabályozás 

28.9 Szaporodás és egyedfejlődés 

29. Egyed feletti szerveződési szintek 

29.1 Populáció 

29.2 Életközösségek 

29.3 Bioszféra 

29.4 Ökoszisztéma 

29.5 Környezet és természetvédelem 

30. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

30.1 Molekuláris genetika 

30.2 Mendeli genetika 

30.3 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

30.4 A bioszféra evolúciója 

31. Növényismeret, növényhatározás 

32. Biofizikai, biokémiai kísérletek 

33. Mikroszkópos vizsgálatok 

34. Hazánk védett természeti értékei 

 

 

 

 

Biológia 

 

Emelt szintű érettségi témakörök 

  

35. Bevezetés a biológiába 

35.1 A biológia tudománya, jeles képviselői 

35.2 Az élet jellemzői 

35.3 Fizikai, kémiai alapismeretek 

36. Egyed alatti szerveződési szintek 

36.1 Szervetlen és szerves alkotóelemek 

36.2 Az anyagcsere folyamatai 

36.3 Sejtalkotók 

37. Az szerveződési szintjei 

37.1 Nem sejtes rendszerek 

37.2 Önálló sejtek 

37.3 Többsejtűség 

37.4 Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

38. Az emberi szervezet és egészségtana 



 54 

38.1 Homeosztázis 

38.2 Kültakaró és egészségtana 

38.3 A mozgás és egészségtana 

38.4 A táplálkozás és egészségtana 

38.5 A légzés és egészségtana 

38.6 Az anyagszállítás és egészségtana 

38.7 A kiválasztás és egészségtana 

38.8 A hormonális szabályozás és egészségtana 

38.9 Az idegi szabályozás és egészségtana 

38.10 Szaporodás és egyedfejlődés 

38.11 Az immunrendszer 

38.12 Fertőző betegségek 

38.13 Egészségkárosító hatások, szenvedélyek 

39. Egyed feletti szerveződési szintek 

39.1 Populáció 

39.2 Életközösségek 

39.3 Hazai életközösségek, jellemző fajok 

39.4 Bioszféra 

39.5 Környezeti tényezők 

39.6 Ökoszisztéma 

39.7 Környezet és természetvédelem 

40. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

40.1 Molekuláris genetika 

40.2 Mendeli genetika 

40.3 Humángenetika 

40.4 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

40.5 A bioszféra evolúciója 

41. Növényismeret, növényhatározás 

42. Biofizikai, biokémiai kísérletek 

43. Mikroszkópos vizsgálatok 

44. Hazánk védett természeti értékei 

 

 

 

Földrajz érettségi vizsga témakörei 

 

1. Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza   

• Térképi ismeretek, térképi ábrázolás  

• A távérzékelés, a műholdfelvételek  

• A Nap és a Naprendszer jellemzői, mozgástípusok és következményei  

• A Föld gömbhéjas szerkezete, a geoszférák jellemzői és fejlődése  

• A földtörténet fő eseményei  

• A Föld nagyszerkezeti egységei  

• A kőzetlemez-mozgások következményei. A hegységképződés, hegységrendszerek  
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• A felszínformák jellemzői  

• A külső erők felszínformáló tevékenysége  

• Kőzetek. Üledékes ásványkincsek. Ércképződés  

• A légkör felépítése, a légkörben lejátszódó folyamatok, jelenségek  

• A vízburok tagolódása, az óceánok és a szárazföld vizeinek jellemzői  

• A karsztosodás  

• Talajképződés, főbb talajtípusok  

• A földrajzi övezetesség rendszere  

• A Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália szerkezeti felépítése és 

természetföldrajzi jellemzői  

• A Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői  

• Magyarország természetföldrajzi adottsági (domborzat, földtörténeti fejlődés, éghajlat, felszíni és 

felszín alatti vizek, talajtakaró, természetes növénytakaró, ásványkincsek és egyéb természeti 

erőforrások)  

• Magyarország nagytájainak természetföldrajzi jellemzői 

2. Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz  

• A Föld népességföldrajzi jellemzői  

• A településtípusok, a városok szerkezete, a nagyvárosok élete  

• A világgazdaság jellemző folyamatai: 

• az integrációk fejlődése,  

• eladósodás, adósságválság  

• globalizáció  

• nemzetközi tőkeáramlás,  

• tőzsde, értékpapírok  

• a gazdasági szektorok és szerepük átalakulása  

• az ipar telepítő tényezői, jelentőségük változása  

• A mezőgazdasági termelés típusai  

• Az energiahordozók, a világ energiagazdaságának jellemzői  

• A közlekedés szerepe napjaink gazdaságában, környezeti hatásai  

• Az idegenforgalom szerepe  

• A világgazdaság erőterei – centrum és periféria területek.  

• A fejlődő világ  

• Főbb politikai, gazdasági és pénzügyi nemzetközi szervezetek  

• Az Európai Unió  

• Észak-Európa, Dél-Európa  
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• Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Románia, 

Szlovákia, Oroszország  

• Afrika, Latin-Amerika és Ausztrália társadalmi-gazdasági, környezeti jellemzői  

• DK-Ázsia iparosodott és iparosodó országainak gazdasági fejődése  

• Ny-Ázsia (arab országok, Izrael) társadalmi és gazdasági sajátosságai, világgazdasági szerepe  

• Japán, Kína, India  

• Az Amerikai Egyesült Államok  

• A világgazdaságban sajátos szerepet betöltő, egyedi szerepkörű országcsoportok, országok   

• A Kárpát-medence és benne Magyarország társadalomföldrajzi jellemzői  

• Hazánk népesség- és településföldrajzi sajátosságai  

• A rendszerváltozás hatása Magyarország társadalmi-gazdasági életére  

• A társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségei hazánkban, a nagyrégiók eltérő 

társadalmi-gazdasági jellemzői és fejlettsége  

• Magyarország nagytájainak társadalmi-gazdasági, környezeti sajátosságai  

• Magyarország gazdasági ágazatainak jellemzői, a közlekedés és a kereskedelem sajátosságai  

• Globális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák: élelmezési válság, vízellátás,  

energiaválság, a gazdaság okozta környezeti problémák, az egyes geoszférák szennyeződéséből  

adódó környezeti problémák   

• Az egyes földrajzi övezetek, övek sajátos környezeti problémái 

 

 

Kémia érettségi vizsga témakörei 
 

Általános kémia 

1.   Atomszerkezet 

2.   A periódusos rendszer 

3.   Kémiai kötések 

4.   Molekulák, összetett ionok 

5.   Anyagi halmazok 

6.   Egykomponensű anyagi rendszerek 

7.   Többkomponensű rendszerek 

8.   Kémiai átalakulások 

9.   Termokémia 

10.   Reakciókinetika 

11.   Egyensúly 

12.   A kémiai reakciók típusai 

13.   Elektrokémia 
 
Szervetlen kémia 

1.   Hidrogén 
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2.   Nemesgázok 

3.   Halogénelemek és vegyületeik 

4.   Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

5.   A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

6.   A széncsoport elemei és vegyületeik 

7.   Fémek és vegyületeik 
 

Szerves kémia 

1.   A szerves vegyületek általános jellemzői 

2.   Szénhidrogének 

3.   Halogéntartalmú szénhidrogének 

4.   Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

5.   Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

6.   Szénhidrátok 

7.   Fehérjék 

8.   Nukleinsavak 

9.   Műanyagok 

10.   Energiagazdálkodás 

 

Fizika  érettségi vizsga témakörei 

 

 

I. Mechanika 

1. Pontszerű testek kinematikája 

2. A dinamika törvényei 

3. Munka, energia, teljesítmény 

4. Mechanikai hullámok 

5. Pontszerű testek rendszere és merev testek 

II. Hőtan 

6. Hőmérséklet és hőtágulás 

7. Ideális gázok 

8. Termikus kölcsönhatások 

9. Halmazállapot-változások 

 

III. Elektormágnesség 

10. Elektrosztatika 

11. Egyenáram 

12. Magnetosztatika, az egyenáram mágneses mezője 

13. Elektromágneses indukció és elektromágneses hullámok 

14. Váltakozó áram 

 

IV. Atomfizika, magfizika 

15. Az anyag szerkezete 

16. Az atom szerkezete 

17. Az atommagban lejátszódó jelenségek 

18. Sugárvédelem 

 

V. Gravitáció, csillagászat 
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19. A gravitációs mező 

20. Csillagászat 

 

 

Informatika érettségi vizsga témakörei 

 

Információs társadalom: 

A kommunikáció  

Információ és társadalom 

Informatikai alapismeretek - hardver: 

Jelátalakítás és kódolás  

A számítógép felépítése 

Informatikai alapismeretek – szoftver: 

Az operációs rendszer és főbb feladatai 

Információs hálózati szolgáltatások:  

Kommunikáció az interneten 

Könyvtárhasználat:  

Könyvtárak  

Dokumentumtípusok  

Tájékoztató eszközök 

 

Művészettörténet érettségi vizsga témakörei 

 

Őskor művészete 

Mezopotámia művészete 

Egyiptom művészete 

Görög művészet  

Római művészet 

Ókeresztény művészet  

Bizánc és az iszlám világ művészete 

Népvándorláskor 
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Román kor művészete 

Gótika művészete 

Reneszánsz művészet 

Barokk művészet 

Klasszicizmus és romantika művészete 

Realizmus 

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

Századforduló művészete: szimbolizmus, szecesszió 

Avantgárd irányzatok a XX. század elején 

A XX. századi építészet irányzatai 

Művészet a két világháború között 

Művészet a 2. világháború után 

 

 

 

Zenetörténet érettségi vizsga témakörei 

- a görög hangnemek 

- a középkori egyházi zenék, az egyszólamú énekektől a polifóniáig, a trubadúr és 

        minnesänger énekek 

- az opera születése 

- a barokk zene - Bach, Händel 

- a tonalitás fejlődése: Haydn, Mozart  

- a zene patronálása 

- a romantika forradalma 

- a művész, mint önálló alkotó megszületése - Beethoven  

- a szimfónia, a concerto és a nagyopera kialakulása 



 60 

- a nagy XIX. századi zeneszerzők élete 

- a tonalitás összeomlása a XX. században,  

- a 12 fokú hangsor, 

- példák XX. századi zeneszerzők műveiből. 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ ÉRTÉKELÉSRŐL 

 

 „Az értékelés átszövi a Waldorf-pedagógia egészét. Azt tekinthetjük példaértékű 

gyakorlatnak, amikor az önmaga munkáját és eredményeit rendszeresen értékelő tanár 

tapasztalatokat von le a napi pedagógiai-emberi folyamatokból, és azokat visszaáramoltatja az 

osztálytermi munkába. A Waldorf-pedagógia az értékelést, mint a gyermek megismerésének és 

megértésének eszközét fogja fel. Minél pontosabbak és átfogóbbak a tanár megfigyelései, annál 

mélyebben képes megérteni a gyermeket. A gyermeknek ez az alaposabb megértése elősegíti a 

gyermek pozitív fejlődését. Ideális körülmények között az értékelésnek az lehet a legfőbb 

eredménye, hogy a gyermek használható segítséget kap, és új fejlődési lehetőségek tárulnak fel 

számára. Az értékelés átalakulásokat eredményezhet a tanításban és a tanulásban egyaránt.” 

(Trevor Mepham, Martyn Rawson ) 

Az értékelés visszajelzést ad a szülők és a tanulók számára, és teljes előmenetelük tükrében ad képet 

a tanulók hozzáállásáról, magatartásáról és képességeiről 

 

Az értékelés folyamatos és formatív szintje egyaránt fontos. 

 

Az első iskolai években erős túlsúlyban van a tanító folyamatos megfigyelésein alapuló értékelés: 

ezek a megfigyelések kiterjednek a gyermek napi iskolai tevékenységére, munkájára, szociális 

kapcsolataira, órai jelenlétére, otthoni feladatainak elvégzésére, a vele kapcsolatos szokatlan 

jelenségekre.  

A gyerekek minden elvégzett munkáját a tanító szóban folyamatosan értékeli. Ötödik osztálytól 

kezdve megjelenhetnek az írásbeli értékelések különböző formái: például néhány soros írásbeli 

visszajelzés az adott munkáról, pontszámokkal vagy százalékban megadott értékelés.  

A folyamatos megfigyelés eredményeiről a szülők folyamatos tájékoztatást kapnak a havonta 

megtartott szülői esteken, valamint a fogadóórákon, így lehetőség nyílik arra, hogy a gyerek szükség 

esetén iskolai vagy/és otthoni összehangolt segítséget kapjon. 

Az év során összegyűlt észrevételeket az osztálytanító és a szaktanárok összegzik a gyermek félévi 

és év végi szöveges értékelésében. 

A félévi értékelés rövid, fejlesztő jellegű. Az év végi szöveges értékelés komplex és részletes. A 

komplexitás azt jelenti, hogy diagnosztikus, szummatív és fejlesztő elemeket egyaránt tartalmaz.   

 

Hatodik osztályig a szöveges értékelés első része az osztálytanító jellemzése a gyermekről, mint 

egész személyiségről. Ez a gyermek egész évi szorgalmának és magatartásának értékelése. Az 

osztálytanító értékeli a gyermek részvételét, a különböző tárgyakban tanúsított előmenetelét és 

képességeit (ideértve a megértési, verbális és írásbeli képességeit), szociális viselkedését, 

aktivitását, összegzi részvételi szintjét, reakcióit,  érzelmi-esztétikai fejlődését. Ezt követi a gyermek 

összes tantárgyban tanúsított előmenetele. 

Hetedik osztályig a szöveges értékeléshez tartozik a bizonyítványvers, mely olyan képet nyújt a 

gyermeknek, amely segítséget nyújthat a gyermek jövőbeni fejlődéséhez. 

 

A 7-12. évfolyamon az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, 

és értékelési módok ismertetése, megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén. A 

diákok munkájának legfontosabb értékelési módja a tanulmányok egészét figyelembe vevő és lezáró 

év végi szöveges értékelés. Tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. A felső tagozaton, 
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azaz a hetedik évfolyamtól kezdődően a szöveges értékelésben az elsősorban tantárgyi tartalommal 

bíró teljesítmény százalékos értékben is megjeleníthető. Az értékelés emellett egyértelmű szöveges 

utalásokat tartalmaz a magatartásbeli és szorgalombeli elemek értékére vonatkozóan. Az értékelés 

területei, az egyes tantárgyak jellegéhez igazodva, a tanterv adott tantárgyra vonatkozó részében 

vannak feltűntetve, megjelölve az értékelés szóbeli, írásbeli és esetenként ezeken kívül eső 

lehetséges területeit. 

A tanulók munkájának, teljesítményének értékelése során meg kell vizsgálni, milyen mértékben 

sajátította el az új ismereteket, birtokába jutott-e az ismeret-, és tapasztalatszerzés aktuális 

formáinak, képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek elvárt alkalmazására és bemutatására. Hol 

tart, illetve hová jutott el a fejlesztett szociális és individuális képességek tekintetében és a többi, 

adott tantárgy által ápolt kulcskompetenciához tartozó képességek, készségek terén.  

Differenciált oktatásunkhoz differenciált szöveges értékelés párosul. 

A 11. és 12. évfolyam tanulói osztályzatot is kapnak. A szummatív értékelés során a tantárgyi 

tartalom válik dominánssá, mely a korábbi évfolyamokon is megjelenhetett már százalékos 

formában kifejezve. A százalékos értékek átváltásakor közösen meghatározott határok mentén, 

egyenes átváltással születnek meg az osztályzatok. 

 

A tantárgyi tartalom értékelésének jellemző területei:    

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

 feleletek 

 hozzászólások 

 a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

 szóbeli összefoglaló 

 kiselőadás 

 memoriterek szóbeli előadása 

 forráselemzések szóban 

 műelemzések szóban 

 kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése szóban 

 használati eszközök működésének bemutatása szóban 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

 forráselemző esszé, értekezés 

 esszé megadott vagy szabadon választott témában 

 összefoglaló 

 füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

 órai feladatlapok megoldása 

 házi dolgozat, házi fogalmazás 

 témazáró dolgozat 

 röpdolgozat 

 szódolgozat/nyelvi teszt 

 kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése írásban 

 használati eszközök működésének bemutatása írásban 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

 topográfiai és kronológiai ismeretek elsajátítása 

 szaknyelv elsajátítása 

 ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

 órai aktivitás, együttműködés mértéke 

 csoportmunkai szereplés minősége 
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 eszközhasználat minősége 

 modellkészítés 

 kísérlet önálló bemutatása 

 bemutató az (iskolai) közösség előtt (performance, előadás, kiállítás stb.) 

 önértékelés 

 visszatekintés 

 

A szöveges értékelések érdemjeggyé történő átalakításának elveit a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSEK ÉRDEMJEGGYÉ TÖRTÉNŐ 

ÁTALAKÍTÁSÁNAK ELVEI 
 

 

 

 Iskolánkban az első tíz évfolyamon kizárólag szöveges értékelés készül. Ez azért fontos, mert 

a szöveges értékelésben nagyon nagy hangsúlyt kapnak azok az elemek, amelyek közvetlenül nem 

mérhetők, ugyanakkor ugyanolyan fontosak, sőt az alacsonyabb osztályfokokon kifejezetten 

fontosabbak, mint a pusztán számokkal, százalékkal, osztályzatokkal kifejezhető, a tananyag 

elsajátításának mértékét kifejező értékelések. Ezek az elemek tartalmazzák a osztálytanító 

jellemzését a gyermekről, mint egész személyiségről,  a gyermek egész évi szorgalmának és 

magatartásának értékelését, a gyermek részvételét, a különböző tárgyakban elsajátított képességeit 

(ideértve a megértési, verbális és írásbeli képességeit), szociális viselkedését, aktivitását,  részvételi 

szintjét, reakcióit,  érzelmi-esztétikai fejlődését. Mindez nem fordítható le puszta számokra. 

Ugyanakkor adott esetben (például iskolaváltáskor) szükség lehet arra, hogy a tanuló osztályzatokat 

kapjon, ezért szükséges megfogalmaznunk a szöveges értékelések érdemjeggyé történő 

átalakításának elveit. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezek az érdemjegyek - főleg az alacsonyabb 

osztályfokokon - semmiképp sem azt tükrözik,  hogy a gyermek milyen százalékban sajátította el a 

tananyagot, hanem inkább azt, hogy milyen mértékben közelítette meg a waldorf-iskolában az adott 

osztályfokon kitűzött pedagógiai célokat. Ezek a fejlesztési célok osztályfokonként és 

tantárgyanként részletezve megtalálhatók a helyi tantervben.E céloknak megfelelően a különböző 

életszakaszokban más-más elvek alapján váltjuk át a szöveges értékelést érdemjeggyé: 

 

1-3. osztályban:  

 

A magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelvek tantárgyak értékelésénél azt 

állapítjuk meg, hogy az egyes gyermekek esetében mennyire tapasztalhatók a várt  fejlődési 

eredmények. Ez első és második osztályban két lehetséges alternatívát mutat: 

 

A helyi tantervben meghatározott fejlődési eredmények tapasztalhatók. (5. érdemjegy) 

A helyi tantervben meghatározott fejlődési eredmények részben tapasztalhatók. (3. érdemjegy) 

 

Ehhez csatlakozik harmadik osztályban egy harmadik lehetőség: 

 

A továbblépéshez szükséges elegendő szintet teljesítette. (2. érdemjegy) 

 

Ami a készségtárgyakat illeti, e tantárgyak művelése önmagában hordozza a célját. Az elsődleges 

cél tehát nem valamilyen eredmény felmutatása, hanem maga a tevékenység önmagában, aminek 

természetesen fejlesztő hatása van. Minél aktívabban, minél nagyobb figyelemmel vesz részt a 

gyermek ezeken az órákon, annál inkább képes saját magához képest fejlődni. Ezért mindhárom 

osztályfokon a következő két lehetőség jelenik meg az értékelésben: 

 

Figyelmesen vesz részt az órákon. (5. érdemjegy) 

Változó figyelemmel vesz részt az órákon (3. érdemjegy).  

 

 

4.-6. osztályban: 
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Ezeken az osztályfokokon a tanító irányítása mellett egyre nagobb hangsúlyt, szerepet kap a 

gyerekek önálló feladatvégzése, problémamegoldási képessége. Minél hatékonyabban, minél 

aktívabban és figyelmesebben vesz részt a tanítási-tanulási folyamatban az évek során, annál inkább 

képes egyre növekvő mértékben önállóan cselekedni, döntéseket hozni, kutatómunkát végezni, 

összegezni, csoportosítani, megfogalmazni, dramatizálni, stb. Ez a képesség mértékadó lehet a 

szöveges értékelés megfogalmazásáben: 

 

Biztonsággal képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (5. érdemjegy) 

Kevés segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (3. érdemjegy) 

Nehezen, sok segítséggel képes egyéni vagy csoportos önálló munkában részt venni. (2. érdemjegy) 

 

 

7.-12. osztályban 

 

Pedagógiai alapelvünkből következően a formatív értékelést – ami mindig csak a jelenre 

vonatkozhat, és célja a fejlődés értékelése, a diagnosztizálás, a korrekció  - nem fordítjuk le 

osztályzatokra, csak a nagyobb tanulási szakaszokat /epochákat/ lezárandó –  a múltra vonatkozó - 

összefoglaló tudásszintmérő tesztek, dolgozatok, szóbeli beszámolók értékelését. Itt érvényesülhet  

a minősítés (minősítőszavas ötfokú skála),  a szelektálás funkciója, mivel ez esetben a tanuló 

teljesítményét nem önmagához, hanem már társai teljesítményéhez, illetve a tantervi optimum 

sztenderdizált követelményéhez mérjük. 

Az szöveges értékelés, akár formatív (helyzetképnyújtó), akár szummatív (dokumentáló, 

tanúsítványadó) jellegű, mindig a tanár – diák személyes kapcsolatára épül; tervezetten, tudatosan 

szubjektív, és bár tárgyszerűen elemez, normatív értékeléssé /osztályozás/ azoknál a 

jellegzetességeinél fogva alakítható, hogy interakción és tudatos megfigyelésen  alapul, minden 

tudáselemre kiterjedő, konkrét, pontos, dinamikus, (nem egy szituációra leszűkülő ellenőrzés, 

hanem tényfeltáró eszköz és tevékenység), és gyakran projekteken, portfoliókon alapszik. 

A tanulók munkájának, teljesítményének értékelése során meg kell vizsgálni, milyen mértékben 

sajátította el az új ismereteket, birtokába jutott-e az ismeret-, és tapasztalatszerzés aktuális 

formáinak, képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek elvárt alkalmazására és bemutatására. Hol 

tart, illetve hová jutott el a fejlesztett szociális és individuális képességek tekintetében és a többi, 

adott tantárgy által ápolt kulcskompetenciához tartozó képességek, készségek terén.  

A szummatív értékelés során a tantárgyi tartalom válik dominánssá, mely a korábbi évfolyamokon 

is megjelenhetett már százalékos formában kifejezve. A százalékos értékek átváltásakor közösen 

meghatározott határok mentén, egyenes átváltással születhetnek meg az osztályzatok.  

 

A 11. és 12. évfolyam tanulói a fenti elvek alapján osztályzatot is kapnak.  

 

Iskolánkban nem értékeljük osztályzatokkal sem iskolaváltás, sem 11. és 12. osztály végén a 

következő tantárgyakat: 

 euritmia 

 középiskolás gyakorlatok (mezőgazdasági, erdészeti, szociális, ipari, földmérési gyakorlat) 

 8. illetve 12. osztályos éves zárómunkák 

 dráma 

 magatartás, szorgalom 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 A tanulók felvétele 

 

 

A Hámori Waldorf Iskola tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés 

alapján történik. A felvételt ismerkedő beszélgetés előzi meg, amely esetenként több találkozást is 

jelenthet. A felvételről és átvételről a Tanári Konferencia dönt. 

 

 A felvétel feltételei 

 

 

a) A leendő elsős gyermekek szülei jelentkezési szándékukat írásban jelzik az iskola által 

nyilvánosan meghirdetett időpontig. Az írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

 a gyermek adatait, 

  a gyermek testi-lelki-szellemi fejlődéséről a szülők által fontosnak tartott észrevételeket 

(ehhez az iskola ajánlhat szempontsort).  

 fényképet 

A gyermek és az osztálytanító között ismerkedő beszélgetésre kerül sor. Az ismerkedő 

beszélgetésen az osztálytanító és legalább még kettő, az adott osztályban tanító pedagógus vesz 

részt. Ők alkotják a Felvételi Bizottságot. A tapasztaltakról feljegyzés készül. A Tanári 

Konferencia a feljegyzések és a javaslatok alapján dönt a felvételről. A felvétel lehetőségének 

elsődleges szempontja a gyermek iskolaérettsége.  

A tanulói jogviszony létesítésekor a szülő nyilatkozik arról, hogy miként kíván hozzájárulni az 

iskola fenntartásához, működéséhez (dokumentálás a fenntartónál), valamint arról, hogy elfogadja 

az iskola pedagógiai alapvetéseit.  

 

 

b) Amennyiben magasabb évfolyamba járó gyerek kéri átvételét intézményünkbe, az eljárás a 

következőképpen módosul:   

A gyermek szülei jelentkezési szándékukat írásban jelzik. Az írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia 

kell: 

 a gyermek adatait, 

  a gyermek testi-lelki-szellemi fejlődéséről a szülők által fontosnak tartott észrevételeket 

(ehhez az iskola ajánlhat szempontsort).  

 annak rövid indoklását, miért szeretnék, hogy gyermekük iskolánkba járjon (felső tagozaton 

a bemutatkozást és indoklást a gyermektől kérjük). 

A felvételi beszélgetés itt tulajdonképpen felvételi vizsga, melyen a tanuló számot ad tudásáról, 

képességeiről. Ezen a beszélgetésen az osztálytanító (osztálykísérő) és legalább még kettő, az adott 

osztályban tanító pedagógus vesz részt. Ők alkotják a Felvételi Bizottságot. A tapasztaltakról 

feljegyzés készül.  



 67 

Adott esetben szó lehet arról, hogy a gyermek pár napig vendégtanulóként részt vegyen az osztály 

munkájában, hiszen a felvételéről szóló döntésben nem csak tanulási képességei nyomnak a latban, 

hanem az is, miként tud a már meglévő osztályközösségbe beilleszkedni, azzal együttműködni. 

Abban az esetben, ha eltérő tantervű iskolából érkezik (például valamelyik idegen nyelvet nem 

tanulta), az illető tantárgy(ak)ból osztályozó vizsgát kell tennie. Az osztályozó vizsga időpontját és 

tematikáját az illető tárgy(ak)at tanító tanár jelöli ki. 

A Tanári Konferencia a feljegyzések és a javaslatok alapján dönt a felvételről. 

A döntésről a tanulót, illetve szüleit írásban értesíti. 
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK, AZOK NYOMON KÖVETÉSE,  

MÉRÉSI MÓDSZEREK 

 

 

Egészségfejlesztés a Hámori Waldorf Isklában 

 

A Waldorf pedagógia alapvető célja a gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése, 

figyelembe véve a gyermek fejlődésének állomásait, általános embertani szempontjait. 

A Waldorf-tantervnek nemcsak az a célja, hogy lépést tartson a gyermekkor és a kamaszkor 

legfontosabb fejlődési fázisaival, hanem egyben az is, hogy ösztönözze a fejlődéshez 

elengedhetetlen tapasztalatok megszerzését. Amikor egy tananyag bevezetésénél egy bizonyos 

módszert alkalmazunk, azzal új képességeket, új látásmódot, a megértés új módozatait hívhatjuk elő 

a tanulókban. Rudolf Steiner szándékai szerint a tanterv harmonizáló hatást fejt ki, mely kihat az 

egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. Ebben az értelemben a Waldorf-tanterv 

alapvetően gyógyító hatású is, mivel megteremti a teljes személyiség egészséges fejlődésének 

feltételeit. Az egészség ebben az értelemben olyan dinamikus egyensúlyt jelent, mely harmonizálja 

a gyermeken belüli erőket, és kiegyensúlyozza az egyén másokhoz és a világhoz való viszonyát. A 

tanterv arra törekszik, hogy minden egyes gyermekben a lehető legoptimálisabb mértékben 

bontakoztassa ki a benne rejlő lehetőségeket. 

A tananyag önmagában nem több, mint alapanyag, amely a gyermek adott életkorának 

megfelelő valódi igényeihez kapcsolódik, melynél sokkal differenciáltabb és hatékonyabb a tanítási 

módszer. Steiner gyakran hangoztatta, hogy a tanítás mikéntje nemcsak a gyermek jóllétére van 

közvetlen hatással, hanem hosszú távon kihathat a betegségek iránti hajlamok kialakulására is. A 

tétel fordítottja is ugyanígy igaz. A jó iskola nemcsak az értelemre van hatással, hanem a testi 

egészséghez is hozzájárul. 

 Iskolánk közösségéhez azok a családok  csatlakoznak, akik a Waldorf pedagógia alapvető 

céljaival egyetértenek. Így joggal mondhatjuk, hogy a Hámori Waldorf Iskolában egy közösségi 

alapú komplex egészségfejlesztő program  működik az alapítás óta. 

A családok többségének életében  az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás, a 

természetes anyagok használata, a rendszeres testmozgás, kirándulások nemcsak értékként jelenik 

meg, hanem hozzátartozik a mindennapi életükhöz. 

Az iskolaválasztásnál fontos szempont az is, hogy a tanításban fontos alapelvünk a 

stresszmentes légkör, ahol a gyerekek feladataikat örömmel végzik. 

Felsőhámor ideális környezet egy Waldorf iskola számára. Együtt élünk a természettel, friss 

levegőn vagyunk a nap 6-8 órájában. Iskolánk polgárai egészségesen élhetik meg az évszakok 

váltakozását. Minden nap legalább 20 percet sétálunk friss levegőn a buszmegállóból jövet és menet. 

A hely sok lehetőséget kínál akár rövidebb kirándulások, szabadban végzett 

természetmegfigyelések, rajzórák szervezésére. A mozgásórák hacsak engedi az időjárás, a 

szabadban zajlanak. 

Az iskolai környezet és a Waldorf pedagógia gyakorlata önmagában megvalósítja az 

egészségnevelést. Azonban a gyerekeket sok olyan hatás éri, amivel foglalkoznunk kell.  

 Hosszú távon legfőbb feladatunknak azt tekintjük, hogy a Waldorf iskola 12 éve alatt az ide 

járó diákok testileg, lelkileg és szellemileg harmonikusan fejlődjenek, és az iskolából kikerülve 

képesek legyenek aktív harmóniában élni önmagukkal és a környezetükkel.  

A tanítás során törekszünk arra, hogy képességeik harmonikus kibontakoztatásával ne 

váljanak egyoldalúvá, és tudják őrizni individuális önállóságukat. 
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Ennek a célnak az eléréséhez feladatunk az, hogy tanárokként és szülőkként egyre mélyebben 

megismerjük a gyermeki fejlődés általános törvényszerűségeit, felismerjük az egyéni fejlődési 

utakat, és mindezek alapján  megtaláljuk az életkornak és egyénnek adott pillanatban 

legalkalmasabb pedagógiai módszereket és feladatokat. 

Az egészségfejlesztési feladatok nyomon követése, mérési módszerek 

 

Az egészség fejlődését akkor tudjuk nyomon követni, ha van egy általános képünk az 

iskolába kerülő gyermek egészségi és fizikai állapotáról. Erről a gyermek felvételénél tájékozódunk 

a következő módokon: 

- beszélgetés s szülőkkel, ha indokolt, szakvélemény kérése 

- komplex iskolaérettségi vizsgálat 

 

A gyerekek egészségi állapotát, annak fejlődését folyamatosan nyomon követi az 

osztálytanító és a szaktanárok, különös tekintettel a testnevelő tanárra. A tanulók életmódjáról, 

táplálkozási szokásairól, sportolási szokásairól, a szabadidejük eltöltéséről, mindezek esetleges 

változásáról, fejlődéséről átfogó képet alkot: 

- a gyerekek megfigyelése által 

- a gyerekekkel folytatott beszélgetésekkel 

-  szülőkkel folytatott megbeszélések során 

- esetleg kérdőívek segítségével (a magasabb évfolyamokon) 

 

Ezekhez a folyamatos megfigyelésekhez pontos mérései módszerek társulnak: 

 

- az iskolaorvos a védőnő segítségével minden páros évfolyamon megvizsgálja a gyerekek 

egészségi állapotát (magasság, súly, vérnyomás, látás, hallás, hátgerinc, talp, stb.) 

- a testnevelő tanár rendszeresen felméri a gyerekek fizikai állapotát az általa kiválasztott 

mérési módszer segítségével (pl. Hungarofit, Mini Hungarofit, Cooper teszt, stb.) 

  
  

 


