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Az intézmény neve: Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény rövidített neve: Alternatíva Életfa Iskola 

Székhely/telephelyének címe: 3533 Miskolc, Sétány utca 1.  

Telephelye 2. címe: 3528 Miskolc-Martinkertváros hrsz.: 0163/14 (Hun Tanya) 

Az intézmény típusa 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény – melyben egységes általános iskola, 

gimnázium, szakgimnázium és alapfokú művészetoktatási intézmény is működik. 

 

OM azonosítója: 203177 

Az alapítás éve: 2016 

Az alapító, illetve fenntartó neve és címe: Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület 

Székhelyének címe: 3535 Miskolc, Vajda János utca 15. 

Adószáma: 18624346-1-05 

Az intézmény felügyeleti szervei 

A szakmai és törvényességi felügyeletet az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület biztosítja. 

A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal biztosítja. 

 

Az intézmény képviseletére jogosult 

Az intézményt a kinevezett igazgató, vagy az általa megbízott személy képviseli.  

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 

Az igazgatót az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület elnöki tanácsa nevezi ki és az egyesület 

elnöke gyakorolja fölötte munkáltatói jogokat. 
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Az intézmény minden további dolgozója fölött az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Az intézmény munkarendje 

Nappali rendszerű, valamint – szakképzési évfolyamokon (13,14. évfolyam) - esti munkarend 

szerinti.  

 

Az intézmény működésének kezdete: 2016. július 19. 
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1 Az iskola nevelési programja 
 

 

Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben 

 
 

„Ha a gyerekek kritizálva élnek, 
Megtanulnak megbélyegezettnek 

lenni. 

Ha a gyerekek ellenségeskedésben 
élnek, 

Megtanulnak veszekedni. 

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, 
Megtanulnak szégyenlősnek lenni. 

Ha a gyerekek megszégyenítve 
élnek, 

Megtanulják bűnösnek érezni 
magukat. 

Ha a gyerekek toleráns légkörben 
élnek, 

Megtanulnak türelmesnek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, 
Megtanulnak bízni. 

Ha a gyerekek dicsérve élnek, 
Megtanulják az igazságosságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik 
magukat, 

Megtanulnak hittel élni. 

Ha a gyerekek megerősítve élnek, 
Megtanulják magukat szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és 
barátságban élnek, 

Megtanulják megtalálni a 
szeretetet a világban!” 
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1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 
eszközei, eljárásai 

 

1.1.1 Nevelő-oktató munkánk alapelvei 

A tanáraink elméleti ismeretei és tapasztalatai, s a szülők megfigyelései, továbbá a gyermekek 

véleményei alapján alapelvünk, hogy elsősorban „a gyermek a mindenkori tanterv”! Ahhoz, 

hogy ez az evolúciós pedagógia megvalósíthatóvá váljon a környezetünkben, négy alappillért 

látunk nagyon fontosnak. 

1. A gyermekek fejlődéslélektani hátterének ismeretére építést. 

2. A gyermekek életkorának megfelelő, speciálisan strukturált tananyag alkalmazását. 

3. A tanító és tanár személyiségét. 

4. A magyar nemzeti érzület ápolását. /ezen belül a magyar lovas íjász sport megismerése, 

őseink kultúrájához, életviteléhez való közel kerülés, minél több területen térve vissza a 

„gyökereinkhez”: népi játékok, szokások, ünnepkörök megismerése, a tartalommal megtöltött 

Ünnepek fontossága./ A nevelő munka fontos feladata: gyermekeink ne csak tudják a 

megismerés által a magyarság(uk) történelmi jelentőségét, tovább is tudják majd adni az utánuk 

következő generációnak. 

Az antropológiai nézőpontot, több reformpedagógiai irányzat is előtérbe helyezte Nagy 

László, Karácsony Sándor és Rudolf Steiner is a gyermekek fejlődésének szakaszait hasonló 

aspektusból közelítették meg. Az utóbbiak a test-lélek- szellem hármasságának ismeretét 

tekintették olyan alapnak, melynek segítségével a nevelési, oktatási és lélek- egészségügyi 

kihívásokra is adekvát választ adhat egy felkészült szakember. A gyermekek változásainak 

elméleti ismeretei és a gyakorlati tapasztalatok megfelelő rátekintést, odafigyelést generálnak 

az aktuális kihívásokra. Ily módon, ez állandó fejlődést jelent mind a nevelő, mind a növendék 

számára. Így válik természetes módszerré. A gyermekek személyiségének minél mélyebb és 

sokoldalúbb tanulmányozása segíti elő a tanár számára azt, hogy ideális környezetet biztosítson 

nekik. Ezáltal, a képességeiket szabadon kibontakoztathassák és az EGÉSZ-séges fejlődés 

megvalósulhasson minden gyereknél. Fontos feladatunk, hogy a diák, megismerve a körülötte 
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lévő világot, abban természetesen tudjon működni. Ismerje meg a saját képességeit, s tudja 

alkalmazni a tanultakat a gyakorlatban is. 

Szemléletmódunk szerint sokféle intelligencia létezik: a matematikára, logikára és verbalitásra 

épülők mellett rendkívül fontosak az emocionális, művészi és szociális képességek is, tehát e 

tekintetben is a teljességre törekszünk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a valódi eredmények 

csak évekkel később jelentkeznek az ifjú emberek életében. 

Figyelemmel a fejlődéslélektanra, 7-14 éves korig, az érzésvilág és az akarati nevelés 

fejlesztését is fontosnak tartjuk, hiszen ezek biztos alapokat jelentenek a későbbiekre jellemző 

kreatív gondolkodásnak. 

Pedagógiánk sarok kövének tekintjük, hogy mindig az egészből kiindulva haladjunk és az 

észlelés, fogalomalkotás fejlődésével fedezzenek fel egyre több részletet, majd az egészhez 

térjenek vissza. Viszonyulásunkat a szintézis, analízis, holisztika jellemzi. 

Nem a kész tények közvetítése, hanem az önálló felfedezés elősegítése a feladatunk, annak 

érdekében, hogy a gyermek egyéni módon, összefüggéseiben, változatosságában ismerje meg 

és fogadja be a világ dolgait. Az általuk teremtett belső képek teszik élővé számukra a világot 

és ezek ápolását elengedhetetlenül fontosnak tartjuk kisgyermekkorban, hiszen erre 

építkezhetünk a motiváció és a kreativitás területén. 

Az életkoruknak megfelelő tananyagon belül néhány területet hangsúlyosabbnak tekintünk. 

Ezért a gyermekek az első években, elsősorban a mese- és mondavilággal ismerkednek meg. 

Átfogó képeket és az életkorukhoz igazodó lelki táplálékot kapnak általuk. Ebből a képlékeny 

tér és időszemléletből tovább haladnak a mitológiák, legendák titokzatos világa felé. Az addigi 

képi világ, ügyességük, tapasztalataik által gazdagodik. Később, egyre érettebbé válva 

összefüggéseket találnak a görög-római történelemben. A hősök és példaképek igénye is 

megjelenik náluk. Majd, a felfedezések izgalmas korát, a történelem forradalmi időszaka és a 

technikai fejlődés elemzése, szemlélése követi. A többi tantárgy körül öleli ezeket a történelmi 

lépéseket. Így pl. az adott korhoz kapcsolható zene, irodalom, kézművesség, művészet, az 

idegen nyelv, a mozgás elősegíti, hogy több érzéket megszólítva egységében szemlélve és 

gondolkodva ismerjék meg a múltat és a környezetünket. 
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 A lelki-tapasztalati szint fokozatosan átrendeződik elemző gondolkodásmóddá a 

kamaszkorban. Jellemző még a sok képi elem használata, de megjelenik a nyelv sokrétűségére 

épülő teremtett kép is. Elkezdődik a szimbolikus jelentés szintjeinek vizsgálata pl. irodalom, 

kommunikáció stb. A tananyagon kívül egyre inkább a gyakorlati életben is belekóstolnak. 

Mezőgazdasági, erdészeti, ökológiai, ipari, szociális gyakorlatokon szereznek tapasztalatokat, 

amelyek sok segítséget nyújtanak a személyiségük fejlődéséhez. 

A harmadik alappillér a legfontosabb ebben az evolúciós pedagógiában; a tanító. Tőle 

válik élővé az egész rendszer. Igényeink szerint, a tanítót mindig a gyermekből kiinduló 

humanizmus jellemzi és annak a gondolatnak az elfogadása, hogy a létezésnek az érzékszervi 

megismerésen túl lévő elemei is befolyásolják a nevelést, azaz a tanító a teljes személyiségével 

nevel. Mindig a nevelő viszonyul a gyermekhez, s az ő életkorához. A szolgálni, kiszolgálni 

továbbá a keresővé nevelni elv kapjon hangsúlyt a tanítói tevékenységében. Ezek a feladatok 

komoly szakértelmet és intuíciót igényelnek mindenkitől. A sokoldalú, találékony tanító olyan 

egyéniség, akiben a tudós és a művész harmonikus egésze fellelhető.  

A szemléletünk negyedik pilléreként a magyar nemzeti érzület ápolását jelöltük meg, 

amely a magyar örökség élő módon való közvetítését jelenti. Ennek alapja, hogy a világ-, illetve 

természetszemlélet a magyar nyelv és a magyar történelem hangsúlyos szerepet kap a 

tananyagban. A művészetek, a népi játékok, a néptánc, a kézművesség az érzelmi, akarati 

területeket fejlesztik és az összefüggések megértését segítik. 

Iskolánk ezeket a gondolatokat a gyakorlatban is megvalósítva bevezeti a párhuzamos 

művészeti szakképzést illetve testnevelés órák keretében illetve tanórai foglalkozásokon kívül 

is szervezi a hagyományos, magyar nyeregben történő lovas oktatást, a lovasíjász sport 

alapjainak elsajátítását olyan szakemberektől, akik ebben a sportban már eredményesen 

szerepelnek, és akik sportlovasoktató, gyógylovagoltató képesítéssel is rendelkeznek. 

A mennyiség helyett a minőségre helyezzük a hangsúlyt az oktatás során. A készség fejlesztést 

szorgalmazó rendszerünk lehetővé teszi a szakmai képzés és munkavállalói, vállalkozási létre 

való alapozást. 
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Alapelveink megvalósulását segítő célkitűzések 

A XXI. század trendje nem elsősorban az információs társadalom, hanem a tudás társadalma. 

A jövő világában a hasznosítható tudás lesz az igazi tőke. Ez sokkal többet jelent, mint 

megszerzett szakképzettségeket. Készségeket, kompetenciát és jártasságot feltételez 

elsősorban, melyek egész életen át hasznosíthatóak Olyan embereket, akik képesek a különböző 

forrásokból szerzett anyagok integrációjára. Nyitottságot vélelmez ez, amely tulajdonképpen 

az élethossziglani tanulást jelenti. A leendő munkahely, vagy vállalkozás szempontjából is 

nagyon fontossá válik a képességek megalapozása. Nem arról a képességekről van szó, hogy 

képesek vagyunk megtanulni egy leckét, a történelem egy részét vagy a számok sorát, hanem 

arról, hogy minden pillanatban megfelelő választ tudjunk találni egy kérdésre, ösztönzésre, 

felhívásra, bírálatra vagy kérésre. Minden valódi tanulás gyökerében egy felfedezés. Az 

oktatásnak, nevelésnek ez a felfogása, a hozzáállás és a képességek oldaláról, az oktatásnak, 

nevelésnek egy állandó jelleget ad. Az ilyen irányú képességek megalapozása már az általános 

iskolában el kell, hogy kezdődjék. Az iskolánk a képességek megalapozásához nyújt olyan 

partikuláris segítséget, amely nincs jelen más hagyományos típusú oktatásban. A tanítás-

nevelés, az alkalmazott tudomány és a művészet elemeit foglalja magában. 

Jellemzői 

– A nevelést az egész emberre vonatkoztatjuk. 

– Építenek a legbensőre – a megismerési vágyra. 

– Igénybe veszi a természetes energiákat, amelyek támogatják a spontán tanulást. 

– A tudásanyag megfelelő strukturálását, a fokozatosság elvével kombinálja. 

– Sok, cselekvéses úton való elsajátítás. 

– Az ismeretet nem készen kapják, hanem a felfedezés öröme dominál. 

Tehát kisgyermekeknél nem az intellektuális tudás közvetítése a cél, hanem a „képesség a 

cselekvésre” kialakítása. Az ember kiegyensúlyozott életéhez intellektuális, emocionális és 

szociális képességek szükségesek. A képesség ugyanis mindig lehetőség az értelmes 

felhasználásra, s az új tudás megszerzésére, és alkotó módú alkalmazására. Az önálló 

individuum fejlődése így segítheti a társadalom és az emberiség egészét. 
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Alapvető célunk, hogy a gyermekek nálunk; autonóm, önmagukért és másokért felelős egyedi 

emberként nőjenek fel és a személyiségük, tehetségük kibontakoztatása révén felfedezzék az 

egyéni útjukat, s megtalálják helyüket az életben. 

Törekszünk arra, hogy a gyermekeknek az életkoruknak megfelelően csak éppen annyit és 

éppen azt adjuk, amire éppen szükségük van, s ez által segítsük a testi, lelki és szellemi 

fejlődésüket. 

Az ismeretek közvetítésében elsődleges az emberhez kapcsolni mindent, mert így a gyermek 

személyes kapcsolatot érez a megismerés tárgyával. 

Élmény nélkül nincs ön-, ember- és világismeret. Ezért célunk az élményszerű oktatás 

megteremtése, amely az érzelmi, képzeleti területek megragadásával segíti a tanulókat.  

Szeretnénk megvalósítani Nagy László reformpedagógiai gondolatát: ”Minél jobban ismerjük 

a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, s így 

annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.” 

Kiemelt területként kezeljük a tevékenységközpontú tanítást, a kreativitásfejlesztést, a 

tehetséggondozást, a művészeteket. 

A gyermekek környezetének kialakításánál törekszünk arra, hogy számára az iskola, a 

természetes életének színtere legyen. További törekvésünk, hogy „cselekvő iskola” legyünk, 

ahol a gyermek munkája, tevékenysége uralkodik és nem a tanár központúság. Érezzék, hogy 

a tanárok gyermek szeretete az egész földet átfogó egyetemes emberszeretet alapján áll. 

Mindenkor szem előtt tartjuk, hogy tanulóink a természettel és a környezettel egészséges 

kapcsolatot alakítsanak ki. A környezetben minden mindennel összefügg, a természetes és a 

társadalmi környezetünk megismerését segíti a rendszerszemléletű látásmód kialakítása. Ez 

eredményezheti, hogy nem birtokolni akarja a természetet, hanem építő módon együtt élni vele, 

megőrizve a következő nemzedék számára is. 

Egészségtudatos embereket kívánunk nevelni, akik megtanulják az egészségtudatos táplálkozás 

alapjait. 
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Prioritás számunkra, a magyarság kulturális örökségének a nemzeti hagyományoknak, a 

magyar nyelvnek a gondozása, ápolása. Természetesen nem feledkezhetünk meg a más népek 

kultúrájának minél alaposabb megismeréséről sem és ennek egyik legfontosabb feltétele a 

színvonalas idegen nyelvi képzés. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatalokat pozitív életvezetésre tegyük képessé, olyan 

életvitelre, ami szociálisan is értékes. Magatartási, döntési, életvezetési minták nyújtásával az 

a célunk, hogy hosszabb távú, racionálisan átgondolt életvezetési koncepció, életterv, 

életeszmény, életideál formálódjon diákjainkban. 

A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, szocializáltságú, 

kultúrájú gyerekeket együtt neveljük, biztosítjuk az esélyegyenlőséget.  

Pedagógiánkban meghatározó szerepet tölt be az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások 

kiépítése, a gondolkodási kultúra művelése, az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása. 

A nevelő-oktató munkánk feladatai, eszközei, eljárásai 

A pedagógiai munkánk feladata, hogy olyan megfelelő környezetet biztosítsunk a gyermekek 

számára, hogy a bennük „alvó” képességek szabadon kibontakozzanak. Ebben az esetben az 

egészséges fejlődését segítjük elő. Továbbá képessé váljon a saját feladatának felismerésére és 

a szociális közegének megtalálására.  

Az emberi lény természetét, átfogó, holisztikus megértéssel kell megközelíteni. Alapvető az 

előzmények, következmények és a folyton változó élet tények összetettségének megfigyelése,  

megértése. Karácsony Sándor elveit elfogadva a következőkre is hangsúlyt kell fektetni. A 

nevelés „társasjáték” azaz mindenféle megértés alapja a másik ember és ehhez a nyelv 

használata rendkívül fontos. A nyelv lélektani jelenség, a mondanivaló formája. „Nem elvont 

elméletekből és fogalmakból kell kiindulni, hanem a közvetlen érzékelésből, a napi nyelvből.” 

Ne a világ szemlélése történjen,- mondja-, hanem hatékonyan, potensen éljék a magyar életet, 

ami a nyelv, tudomány, művészet, társadalmi gesztusok, vagyis társas lélektani funkciók 

összessége. A generációk közötti ellentét –vallja-, természetes jelenség. Az ifjúság jogokat 
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követel, és más nyelven beszél. A megoldás; szabadságra nevelés. Munkatárssá válik a nevelő 

és a növendék. 

A nyelv, mint integrációs eszköz alkalmazható a nevelésben; nyelvként kezelhetjük a zenét, a 

képzőművészeti kifejezést, irodalmat, táncot. Tehát irodalomra irodalommal, életközösségre 

pedig életközösséggel neveljünk. 

A tanítóink feladatai 

– egészségesen igényelni 

– jókedvvel segíteni 

– értelmesen szolgálni 

– önfeláldozóan cselekedni 

– áhítatosan szeretni 

Alkalmazni a passzivitást, mint a legnagyobb aktivitás elvét. Erre Karácsony Sándor az úszást 

említi: „az indogermán magatartás e tekintetben; ellenségem a víz, legyőzöm. A keleti 

magatartás; szövetségesem a víz.” 

Fontosnak tartjuk a tanítói szabadságot a különböző helyzetekhez, közösségekhez, egyénhez 

igazított módszerek alkalmazását tekintve.  

Elsősorban az ösztönző attitűd és a szociális technikák alkalmazása jellemezze a tanítót. 

Minden esetben a példa, a példakép az elsődleges módszer, kiegészítve a dicsérettel, 

elismeréssel, biztatással. A jutalmazást és a versenyt nem tartjuk üdvözítő dolognak az alsó 

tagozatban, s helyette az önismeretre nevelést, a fejlesztő beszélgetéseket és a moderált vitákat 

alkalmazzuk. A felső tagozatban és a középiskolában már helye lehet egy egészséges 

versenyszellem ápolásának is. 
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1.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A fejlődéslélektani szakaszokhoz igazított tananyag és a tanár személyisége együtt teremti meg 

a személyiség egészséges kifejlődését. Tulajdonképpen a gyermek fejlődési fázisainak minél 

jobb ismerete és a megfelelő tananyag játékban és munkában való beágyazottságának 

alkalmazása, biztosítja a személyiségfejlesztést.  

Különösen kiemelten gondozzuk a következő területeket 

– szabadságszeretet 

– moralitás 

– jó beszéd és vitakészség 

– felelősségérzet 

– nyitottság 

– helyes ítéletalkotó képesség 

– akarat, érzés, gondolkodás egysége 

Az alapelvekben említett test, lélek és szellem egységes szemléletéből fakadóan a fejlődési 

szakaszokat, alapvetően 0-7 évig és 7-14 évig, továbbá 14-21 évig tekintjük. Mindegyik 

szakaszt egy sajátos komplex változás jellemzi. A következő leírás csak egy rövid összefoglaló 

kíván lenni. 

A fejlődési fázisokban tapasztalható folyamatok egy tetőpont után a következő szakaszban már 

képességként jelentkezik. Ezek felismerése és támogatása fontos a tanító számára. 

 

Az iskolában, a 7-14 éves szakasz az első, amely több kisebb fázisra bontható. 

 

A hét és kilenc év közötti gyermekekre jellemző a szabályozott játék igénye és konkrét 

tapasztalatokra vágyik. 

A tanító elsősorban az emlékezeti erőket és a fantáziát szólítja meg sok-sok ritmussal 

fűszerezve. A gyermekek feltétel nélküli odafordulása a felnőttek felé már ilyenkor átalakul, és 

olyan embert tud elfogadni, akinek szavai és tettei egyaránt hitelesek számára. Kérdéseket 

fogalmaznak meg önmagukról és a világról, s ha ezen alapkérdésekre az órákon választ kapnak 

sok tapasztalat segítségével, akkor képesek elismerni a tanítói tekintélyt.  
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A gyermekek ekkor még együtt lélegeznek a külvilággal és ezért is nagyon fontos minél több 

természettel kapcsolatos közvetlen tapasztalat a számukra. Az utánzás elemei is működnek 

náluk még és jellemző a helyhez kötődő emlékezet. A kognitív folyamatokban kívül nagyon 

fontosak az érzelmi, akarati és szociális területek gazdagítása. 

Az első elszakadási tapasztalatra a kilencedik életév körül kerül sor. Ekkor kezdik 

megkérdőjelezni a tanár odáig kikezdhetetlennek tűnő tekintélyét, és tudni akarják, hogy 

mindaz, amit a tanár mond a világ alapos ismeretén alapul-e. A gyermekek most tisztelni 

akarják azt a tanítót, akit korábban szerettek, de meg akarnak győződni róla, hogy tiszteletük 

jogos-e.  Ilyenkor a tanárnak figyelembe kell vennie ezt a folyamatot, a tanításnál. A világot 

teljes valójában tárjuk elébük, de nem úgy, hogy száraz és az emberi szempontoktól teljesen 

független tudományos tényekkel árasztjuk el őket, hanem továbbra is az érzelemre fókuszálunk. 

Minden egyes gyermekkel éreztetni kell, hogy ő maga is egy egyedi világot alkot, amely 

szervesen kapcsolódik a környezetéhez. 

A tizedik és tizenkettedik életévük közötti fejlődési szakaszban az értelmi tevékenység, gyűjtés, 

memoriterek a jellemzőek. Sok ritmikus élményre van szükségük és az anyagokat is ennek 

figyelembevételével szükséges csoportosítani. Tizenkét éves korukra a testük harmonikus 

arányai általában felbomlanak. A végtagok kerülnek fokozatosan túlsúlyba, és az izomzat válik 

egyre fontosabbá. Lelkiállapotukra a kritikai-szemlélet jellemző, és kezdenek ok-okozati 

összefüggésekben gondolkodni. A tanítónak a helyes irányba kell terelni a gyermekek 

készülődő intellektualitását és a tanulók kérdező, kereső hozzáállását. Egyre inkább az élettelen 

természet és annak törvényei iránt kell felkelteni az érdeklődést. A gyermekek már jól érzékelik 

ilyenkor, hogy nem csak a teret, de az időt is strukturálni kell, s ez jelzi azt; elérkezett az ideje, 

hogy történelmi folyamatokról tanuljanak. A történelem tanítása során eléjük tárjuk, hogy az 

emberiség történelme nem csupán eseményekből és évszámokból áll, hanem egyedi 

individuumok alakították olyanná, amilyen, másrészt rájuk is alapvetően hatottak ezek a 

történelmi erők. 

A 7–14 év közötti fázis utolsó részét pubertásnak nevezzük. A fizikai változásokat általában a 

lelki egyensúly kizökkenése kíséri. A gyermek ebben az időszakban testi és lelki téren, egyaránt 

elvesztheti az egyensúlyt és nyugalmat. Azok a viselkedési formák, szokások, amit eddig 

elsajátítottak, elveszettnek tűnhetnek. Ekkor a kiskamaszok egyre jobban saját belső 
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folyamatokra figyelnek és egyre nagyobb szükségük van arra, hogy szüleik, és tanítóik az 

eddiginél objektívebb szemléletmóddal forduljanak feléjük. 

A pubertás szakaszában a gyermek egyre inkább elkülönül, szembehelyezkedik a felnőttek 

világával. A fizikai erőpróbák segítenek kirántani őket ebből az állapotból. Már egyre jobban 

érdekli őket a technika, a munka, a hivatás.  

Nagy segítség számukra, ha látják és tudják, hogy saját belső küzdelmekkel nem állnak 

magányosan a világban. Elég szabadságot kell biztosítani nekik, ha azt akarjuk, hogy ezek a 

felfedezések segítségükre legyenek.  

A 14 év feletti ifjú embernek lételeme a harc. A hite a kétely, s ezen át küzd a személyes hitéért. 

Ebben a korban már az ítéletalkotás és az igazságkeresés a jellemző. Lehetőséget kell számára 

biztosítani minden eszközzel, hogy a világot különböző nézőpontokból vizsgálhassa. Az önálló 

véleményalkotását tapintattal és figyelemmel, munkatársként segítse a tanár ebben a különösen 

érzékeny időszakban. A mezőgazdasági, erdészeti, ökológiai, ipari és szociális gyakorlatok is 

olyan lehetőségek számukra, amikor egy teljesen más nézőpontból és főleg saját tapasztalatuk 

alapján ítélhetnek meg őket is izgató problémákat, ismerhetnek meg egyedi, szociális 

viszonyokat. 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk célja, hogy minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítsük a gyermekekben az 

egészséges élet iránti igényt. Fontosnak tartjuk, hogy már gyermekkorban kialakítsák, illetve 

folyamatosan erősítsék a saját szellemi, fizikai állapotért felelősséget vállaló, tudatos 

magatartást.  

Az egészségnevelés során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és elméleti ismeretekhez kell 

segítenünk, amelyek használatával saját egészségének megőrzésén túl, biztos és egészséges 

belső és külső világ megteremtését célzó értelmes döntéseket tud hozni. Olyan programoknak 

biztosítunk prioritást, ahol a testi és lelki egészségfejlesztéshez, az egészségtudatos 
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szemléletmód kialakítására van mód. Törekszünk tanulóink és tanáraink mentális fejlődésének 

biztosítására, ehhez a következő feladatok megvalósulását tartjuk fontosnak. 

– Önmagunk egészségi állapotának ismerete 

– A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

– Személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák elsajátítása 

– Tanulási környezet alakítása 

– Az egészséges életformák és szokások választását elősegítő ismeretek beépítése a 

tanulókkal való érintkezés és kommunikáció, különböző formáiba, a foglalkozási 

tervekbe, tanmenetekbe. 

– Az egészséget károsító tényezők tudatosítása, a következményekkel való szembesítés. 

– Az egészséget károsító szokások megelőzése. 

– A harmonikus élet értékként való tiszteletére nevelés. 

– Családi életre, felelős párkapcsolatra való felkészítés. 

– Konfliktusok kezelésére, megoldására való felkészítés. 

– A testkultúra jelentősége és a sport értékeinek integrálása az oktatásban. 

– Mindennapi testmozgás biztosítása a tanulók számára. 

– Eltérő adottságú gyermekek számára is megfelelő, sikerélményt nyújtó mozgásformák 

alkalmazása. 

– Iskolaorvosi rendelésen való részvétel biztosítása.  

– A helyi közösségekkel együttműködni. 

 

Mentálhigiénés nevelés 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a lelki egészség védelmére, megőrzésére. Célunk egy olyan 

pedagógiai szemlélet kialakítása, melynek érvényesülése eredményezi, hogy az iskolai élettér, 

az ott kialakuló viszonyok, kapcsolatok segítsék az ott élők lelki egészségének védelmét; 

megtanítsák őket arra, hogy a lelki egészség érték, amelyet védeni kell. 

 

Pedagógiai feladatunk a mentálhigiénés nevelésben 

– tanulási nehézségek megelőzése, azonosítása és korrekciója, 
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– a személyiségfejlődés életkori kríziseiben és az iskolai beilleszkedésben való 

segítségnyújtás, 

– a tanulók egészséges életmódjának, természeti és emberi környezetükkel való 

harmonikus kapcsolatának kialakítása,  

– a tanulók önismeretének, önkifejező készségének és szabály tudatának fejlesztése, 

– drogfogyasztás megelőzése, 

– az oktatás mentálhigiénés tartalmának bővítése és fejlesztése, 

– a pedagógusok önismeretének, önkifejező készségének, pedagógiai attitűdjének 

alakítása, 

– a pedagógusok közérzetét javító munkaértékelési rendszer kialakítása, 

– szaktárgyi órák téma feldolgozása 

Minden tantárgynak van konkrét csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez és így a 

mentálhigiénéhez is. 

– Sportprogramok, színjátszó szakkör, zene, tánc foglalkozások, játékos programok. 

– Hétvégi iskolai programok a közösségfejlesztés, vagy a családi életre nevelés jegyében 

– szülői estek 

– szakmai tanácskozások, tréningek 

– lovasoktatás 

Segítő kapcsolatok 

Segítő kapcsolatok intézményen belül: iskolavezetés, iskolaorvos, védőnő, Gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős, osztálykísérő, szaktanár, diákok 

Segítő kapcsolat intézményen kívül: Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakértők, 

Szülők 

 

Mindennapos testmozgás 

– A mindennapi oktatás során a ritmikus részben a testmozgás kerül előtérbe 

– Minden napot az oktatást a mozgásos tevékenység járja át. 

– A szünetekben a friss levegőn való tartózkodást szorgalmazzuk. 
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– Minden testnevelési órán megtörténik a keringési- és légzőszervrendszeri megfelelő 

terhelés. 

– Minden testnevelés órán van gimnasztika és légző torna. 

– A testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. 

– A napközis tanulók mozgásigényének kielégítését a napközis nevelők mozgásos 

játékokkal biztosítják, a tanórák utáni lovaglás foglalkozások megszervezését is végzik, 

ennek gyakori lehetőségét keresve. 

Szervezett mozgásos tevékenységek 

Minden Nap a szabadban tartózkodás idejében a napközis nevelő mozgásos játékokba vonja be 

a tanulókat. Ehhez kapcsolódik a mindennapos testnevelés részeként részletezett lovaglás 

tevékenysége is. 

 

Szabad mozgásos tevékenységek 

A napközis nevelők ügyelnek arra, hogy a tanulók a lehetőség szerint minél több időt töltsenek 

szabad mozgásos játékokkal a szabadban. Számukra e tevékenységekhez játékokat és 

sporteszközöket biztosítanak. 

A tanulók délután a megfelelő életkorban rendszeresen lehetőséget kapnak a sportolásra. 

Sportkörök és szakkörök formájában is biztosítjuk a szervezett foglalkozási formákat. 

Folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat a sportolási lehetőségekről, szervezett kirándulási 

lehetőségekről. 

 

Testápolás, öltözködés 

Egységes követelmények és szokásrend kialakítása érdekében 

– Időjárásnak és tevékenységnek megfelelő öltözék, váltóruha használata. 

– Étkezés előtti kézmosás, kulturált étkezés szokásmóddá válása. 

– WC-használat utáni kézmosás rendszeressé tétele. 

– Tiszta kéz, tiszta eszközök használata az órákon. 

A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérésére a Hungarofit tesztrendszert 

alkalmazzuk. 
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Fogyasztóvédelem-táplálkozási szokások 

A tudatos fogyasztási magatartás kialakítása érdekében az órákon, kirándulásokon, szabadidős 

rendezvényeken hangsúlyosan foglalkozunk a média hatásaival, a reklámok szerepével az 

élelmiszerek és tisztálkodási szerek közötti választások esetében. 

Az aktuális órákon megismertetjük tanulóinkat azokkal a biztonsági előírásokkal, amelyekre 

minden elektromos eszköz, vegyi termék, gyógyszer használata esetén tekintettel kell lenni. 

Helyes táplálkozási szokások kialakításához szükséges ismereteket beépítjük az órák 

tanmeneteibe. Előadásokat szervezünk a biogazdálkodás és az egészséges táplálkozás 

témakörében. 

 

Balesetvédelem 

A tanítási órákon felhívjuk a figyelmet a konkrét veszélyforrásokra, a helyes, célszerű 

eszközhasználatra. 

Helyes szokásrend kialakítására törekszünk, a közlekedés szabályainak ismertetésével és 

gyakoroltatásával az iskola belső és külső programjainak szervezésekor. 

Balesetvédelmi oktatást tartunk a balesetveszéllyel járó órákon. 

 

Bűnmegelőzés, drogprevenció 

– Elősegítjük a gyermek és fiatalkorúak családi, iskolai és társadalmi környezetének 

önvédelmi képességének fejlesztését; 

– az iskolában és az iskola társadalmi környezetében kívánunk a közbiztonsági közérzetet 

befolyásoló hatékony megoldásokat keresni; 

– előmozdítjuk és terjesztjük a jogkövető magatartás kultúráját, hozzájárulunk a 

konfliktusok erőszakmentes megoldásához; 

– bevonjuk a bűnmegelőző programjainkba az iskolai közösséget és annak társadalmi 

környezetét; 

– szeretnénk kihasználni az iskolai szabadidő-szervezésben rejlő lehetőségeket; 

– a mozgalom során kiemelt figyelmet fordítunk a családra; a családi felelősség 

erősítésére; az iskolai közösség erősítésére; 

– támogatjuk az alkohol és kábítószer ártalmait bemutató felvilágosító, megelőző munkát. 

 

 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

26 

 

 

A bűnmegelőzési, drogprevenciós ismeretek elsajátításának színterei 

– Tanórai foglalkozások 

o Testnevelés óra 

o Biológia óra 

o Dráma óra 

 

– Tanórán kívüli foglalkozások 

o Napközis foglalkozások 

o Egészségnap, drog prevenciós nap 

o Délutáni sportfoglalkozások 

o Meghívott előadók előadásai 

o Lovaglás 

 

A bűnmegelőzési, drogprevenciós ismeretek módszerei 

– Hagyományos egészségnevelés tanórákon 

– Kortárs kapcsolatok kialakítás 

– Sportfoglalkozások 

– Kirándulások 

– Külső előadók meghívása 

– Dramatikus játékok 

– Kiscsoportos beszélgetések 

– Könyvtári foglalkozások 

– Filmvetítések 

– Diákok által szervezett programok. 

 

 

1.4 Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

Az ember egyediségének tiszteletét, s a tolerancia elvét igyekszünk a nevelés és oktatás során, 

személyes példákkal erősíteni a gyermekekben. Fontos, hogy lássák és tapasztalják a türelmet 

és szeretet, mert ez az alapja annak a finoman szövődő szociális érzékenységnek, amely, majd 
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segíti a további útjukat. A későbbi, munkahelyi és bármilyen közösséghez való illeszkedésük, 

ezáltal könnyebb lehet, mert a saját és a másik ember egyéniségét is tisztelve válhatnak igazi 

építő tagjává a leendő közösségnek. A közösségépítés ugyanolyan fontos, számunkra, mint az 

individuum nyomon követése. Amikor a gyermekek iskolánkba érkeznek, először is a családias, 

meleg, biztonságos osztályközösség kialakítása a cél. A tanórák légköre és módszerei, például 

sok-sok előadás egyedi rituálék mind-mind ezt segítik. A különböző túrák, kirándulások, közös 

munkák, sportesemények is komoly közösségformáló erők. Továbbá az ünnepeket az egész 

iskola közössége egyszerre éli meg. Látják egymást, a különböző korosztályú gyermekek 

hasonló helyzetben és kíváncsiak egymásra. Feladatunk ezeknek az eseményeknek és 

lehetőségeknek a tudatos tervezése és kivitelezése.  

Az eltérő képességű gyerekek együtt tanulnak együtt haladnak, s látják egymás fejlődését és 

elfogadják a másik embert, aki bizonyos területen elmarad, avagy kifejezetten tehetséges. 

Látják, hogy a tanító törekszik a hátrányos helyzetű gyermeket segíteni illetve a tehetséges 

fejlődésének teret adni. A különböző temperamentumú gyerekek konfliktusai és azok tudatosan 

kezelt közös megoldásai sok segítséget jelenthetnek számukra a későbbi életszakaszokban.  

Az ilyen miliőben felnövő diák egészséges odafigyeléssel fordul embertársaihoz és a közvetlen 

környezetéhez. Nyitott személyiségként természetes módon kapcsolódik a magyar 

hagyományok megőrzéséhez és más kultúrák megismeréséhez. 

 

Iskolánk hitvallása, hogy szereplői – a tanuló, a pedagógus, és a szülő – jogaik és kötelességeik 

mentén koherens egységet kell, hogy alkosson, hogy eredményes legyen a nevelés és az oktatás 

területén. Ha a nevelést-oktatást egy háromlábú székhez hasonlítjuk, melynek egyik lába a 

tanuló, másik a pedagógus, és harmadik a szülő, akkor ennek a három lábnak mindig a „helyén” 

kell lenni, hogy az a szék fel ne boruljon, hogy elérje célját, amiért létrejött. 

 

A pedagógus és a szülő együttműködésének feltételei 

 

A pedagógusok és szülők együttműködésének alapja  a kölcsönös bizalmon, elfogadáson és 

tiszteleten alapuló kapcsolat és az intézmény ill. pedagógusai szakmai hitele. 
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A szülők a nevelés és oktatás feladatát megosztják a pedagógusokkal, ezért kiemelten fontos, 

hogy a tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, álljanak 

készen arra, hogy közösen keressék a legjobb megoldást. 

 

A pedagógus és a szülő együttműködésének területei 

– a tanuló tanulmányi előmenetele; 

– a tanulóval kapcsolatos nevelési kérdések; 

– a szülői szervezet létrehozása és működése; 

– az intézményi dokumentumok megismerése; 

– az iskola képviselete a szűkebb környezet, a város , a megye felé; 

– a hagyományos iskolai rendezvények megszervezése; 

– a szabadidő közös eltöltésének lehetősége; 

– a lemorzsolódás elleni küzdelem. 

 

A pedagógustól elvárható attitűdök a hatékony együttműködés érdekében 

 

– figyelmes, jóindulatú és körültekintő kapcsolatot épít ki és tart a tanulók szüleivel, 

tágabb társadalmi környezetével; 

– lehetővé teszi a személyes találkozást a szülőkkel és érdemi tájékoztatást ad a tanuló 

előmeneteléről, magatartásáról; 

– kommunikációja hatékony és elfogadó, tiszteli a gyerek családját és kulturális hátterét; 

– szakmai felkészültsége magabiztos; 

– szolgáltató-segítő, partneri szerepkört alakít ki a szülőkkel 

– a szülők bizalmát erősíti az intézmény iránt; 

– személyes, családi vonatkozású információkat diszkréten kezeli;  

– problémás diákok szüleit bevonja a nevelési feladatokba; 

– felismeri és megfelelő módon kezeli a problémás helyzeteket, taulóit mentorálja; 

– személyességével, közvetlenségével feloldja a szülők és pedagógusok közötti formális 

viszonyt. 

 

A szülőtől elvárható attitűdök a hatékony együttműködés érdekében 

– megismeri az intézményi dokumentumokat (Pedagógiai program, Szervezeti és 

működési szabályzat, Házirend); 
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– rendszeresen tájékozódik gyermeke tanulmányi előmeneteléről személyesen, ill. az 

ellenőrző és a digitális napló segítségével; 

– rendszeresen tájékozódik gyermeke iskolai magatartásáról az osztálytanítótól, 

osztályfőnöktől, szaktanáraitól, az iskolavezetéstől, 

– látogatja a szülői értekezleteket és fogadóórákat; 

– részt vesz az iskolai rendezvényeken, szabadidős tevékenységeken; 

– részt vesz képviselők útján a szülői szervezet munkájában; 

– lehetőségei szerint segítséget nyújt az iskola épületeinek szépítésében, felújításában. 

 

A pedagógus és a tanuló együttműködése 

 

A tanárok és az iskola tanulói közötti viszony elsődlegesen munkakapcsolat, melyben a 

pedagógus a tudományok és a kultúra közvetítője. Jelentős szerepe van az erkölcsi értékek és 

normák kialakításában, a társadalmi együttélés szabályainak átadásában. A pedagógus és 

tanítványa azonban emellett személyes, érzelmi kapcsolatban is áll, amely a közös 

gondolkodásból eredő élményeken, a nyílt és őszinte megnyilatkozásokon alapul. 

 

A pedagógus és a tanuló együttműködésének területei 

– a tanítási-tanulási folyamat; 

– a nevelési folyamat; 

– a tanórán kívüli tevékenységek; 

– szabadidős tevékenységek; 

– iskolai ünnepségek; 

– az intézmény képviselete iskolán kívüli rendezvényeken; 

– az iskolai diákönkormányzat. 

 

A pedagógustól elvárható attitűdök a hatékony együttműködés érdekében 

– tekintélye több tudásából és felelősségéből származik; 

– magas szintű szakmai tevékenységével és példamutató magatartásával kivívja 

tanítványai tiszteletét; 

– ünnepélyeken külső megjelenésével és a rendezvény alatti viselkedésével kifejezi az 

iskolai program iránti tiszteletét; 

– kommunikációja elfogadó, tiszteli a gyerek személyiségét és kulturális hátterét; 
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– megbecsüli tanítványai munkáját és teljesítményét; 

– rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók iskolai és otthoni munkáit, előrehaladását; 

– a tanulók munkájának értékelésében elfogulatlan és objektivitásra törekszik; 

– az eredményes munkához nélkülözhetetlen információkat a tanuló rendelkezésére 

bocsátja;  

– elfogadja, hogy a tanuló kíváncsi, fejlődni akaró, önnevelésre képessé tehető egyéniség; 

– szem előtt tartja, hogy minden tanulónak vannak erősségei, valamilyen területhez 

kapcsolódó jó képességei és lehetőségei; 

– átadja szakmai tudását; 

– a közvetlen tudásátadáson túlmutatói nevelési feladatokat is fontosnak tartja; 

– fejleszti a tanuló készségeit; 

– kihasználja a tanulók munkájának fejlesztő értékelésében rejlő pedagógiai 

lehetőségeket; 

– alakítja a diákok jövőképét. 

 

A tanulótóltól elvárható attitűdök a hatékony együttműködés érdekében 

– figyelmével, szorgalmával hozzájárul az eredményes tanulási-tanítási folyamathoz a 

tanítási órákon; 

– betartja az iskolai házirend elvárásait; 

– belátja, hogy a szabályok megszegése hátrányos következményekkel jár a 

tanulóközösségre; 

– ünnepélyeken külső megjelenésével és a rendezvény alatti viselkedésével kifejezi az 

iskolai program iránti tiszteletét; 

– az eredményes munkához nélkülözhetetlen elvárásokat teljesíti;  

– megnyilatkozásai őszinték és kulturáltak; 

– kérdéseivel és gondjaival személyesen fordul osztályfőnökéhez, szaktanáraihoz 

– részt vesz az iskolai diákönkormányzat munkájában; 

– olyan szabadidős programokat kezdeményez, amelyek építik a közösséget, és az 

egészséges életmódot segítik;  

– megbecsüli tanára munkáját és teljesítményét; 
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1.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka 
tartalmát, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok helyi feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírás tartalmazza.  

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

– A pedagógus alapvető feladata a tanulók nevelése és oktatása. 

– A kerettantervben előírt törzsanyagot elsajátíttatja diákjaival. 

– A pedagógiai program alapján megválasztja a tananyagot, a nevelési és tanítási 

módszereit, elkészíti tanmenetét. 

– a tanítási órákra való felkészülés, 

– a tanulók dolgozatainak javítása, 

– a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

– a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák vezetése, 

– érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

– A tanulóknak átadja az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket, és ezek elsajátításáról meggyőződik, ha észleli, hogy a tanuló balesetet 

szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi. 

– Ellenőrzi, félévente legalább a tantárgyi heti óraszámának megfelelő számú 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és tanítási év végén szövegesen– negyedik osztály 

évvégétől– osztályzattal minősíti a tanulók munkáját. 

– kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

– a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

– tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

– felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

– iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

– osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

– az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

– szülői estek, fogadóórák megtartása, 

– részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

– részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

– a tanulók felügyelete óraközi szünetekben  
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– tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

– iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

– részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

– A szaktárgyi tanulás irányítása mellett minden lehetséges helyzetben a kulturált, 

illemtudó viselkedésre, az iskolai és az iskolán kívüli környezet tisztaságának 

megőrzésére és védelmére nevel. 

– tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

– iskolai dokumentumok elkészítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

– szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

– osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

A pedagógus pedagógia etikával összefüggő feladatai 

– A tanulók emberi méltóságát és személyiségjogait tiszteletben tartja. 

– A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el, azokat 

bizalmasan kezeli. 

– A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 

– A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a 

szülőket figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

– Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, és 

mindezekben körültekintően jár el. 

– A felmerülő problémák megoldásában együttműködik pedagógus társaival, a 

munkaközösséggel, az iskola vezetésével és a szülőkkel 

– önmérsékletet tanít és tanusít az iskolát érintő véleménynyilvánításban 

 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Az osztályfőnököt az iskolavezetés javaslata alapján az igazgató bízza meg minden tanév 

augusztusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök 

munkája komplex, átfogó mivel a tanuló egész személyiségére irányul; differenciált mert a 
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személyiség és a közösség fejlesztése folyamán egyéni követelményeket támaszt; rugalmas 

ugyanis nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga. 

 

– Megnyitja az osztálynaplót, elvégzi a szükséges adminisztrációt (bizonyítványok, 

törzskönyv). 

– Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

– Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

– Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői közösségével.  

– Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

– Szülői Estet tart szükséges időközönként. Alsó tagozatban lehetőleg havonta, felső 

tagozatban és középiskolában 3 havonta. 

– Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

– a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt segíti, közreműködik a 

pályakövetésben. 

– Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

– Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

– Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

– Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére.  

– Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

– Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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1.6 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
helyi rendje 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanuló a Nkt. 4. §. 13. pontja határozza meg: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

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

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

 

Ugyanitt a 14. pont írja le a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas 

fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 

elkötelezettség. 

A 3. pont fogalmazza meg a BTMN, azaz a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

Az Nkt. 4.§.25. pontjában meghatározza, hogy sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Az 1993. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

67/A. §. határozza meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetet. Ennek értelmében 

hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 

esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
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 a szülő vagy alacsony iskolai végzettsége önkéntes nyilatkozata alapján 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 a szülő alacsony foglalkoztatottsága, 

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében a fenn meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, vagy a 

nevelésbe vett gyermek. 

 

1.6.1 Kiemelten tehetséges tanuló 

Iskolánk célja a tehetséges tanulók korai felismerése, hogy minél hamarabb elkezdhessük 

fejlesztésüket. Tudjuk, hogy a tehetséggondozás csak a család támogatásával lehetséges, tehát 

célunk a családokkal való együttműködés. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a művészeteken 

keresztül ismerjék meg az emberiség történeti és kulturális értékeit. Legyenek érdeklődők, 

nyitottak, befogadók a művészetek, kultúra iránt.  

Az alapfokú művészeti oktatással a művészi képességek kibontakoztatását, az érzelmi 

gazdagság kialakítását, ápolását a művészeti nevelésben látjuk elsőrendűen megvalósíthatónak. 

Mindezeket a tanórákon, a tanórán kívül és a szakkörökön segítjük elő.  

 

 

Tehetséggondozás a tanórákon  

 

A tanórákon a differenciált feladatadás a tehetséggondozás eszköze. A szóbeli és írásbeli 

feladatmegoldások előadása egyéni munkák kidolgozásának lehetőségével valósul meg a 

különböző szaktárgyi órákon. (Pl.: interaktív feladatok, prezentációk és játékos feladatok 

készítése, tárlatvezetés, idegenvezetés, különféle bemutatók készítése stb.)  

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása lehetővé teszi, hogy a csoportmunkák során 

csoportvezetői, irányító szerepkört vállalva önálló feladatok elkészítésével már ők tanítsák, 

fejlesszék osztálytársaikat a tanári irányítás mellett.  

 

 

1.6.2 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 

megsegítése 
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Alkalmazott módszereink Intézményünkben fejlesztőpedagógus foglalkozik a részképesség 

zavarokkal, tanulási nehézségekkel (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) küszködő tanulókkal.  

 

Cél: Ezen tanulók felzárkóztatása, problémáik csökkentése, megszüntetése, illetve szinten 

tartása. A diagnózis eredménytől függően kezdi meg munkáját a fejlesztőpedagógus, illetve 

amennyiben a probléma az iskolában nem kezelhető, javasoljuk a megfelelő intézmény 

(Szakértői Bizottság, Szakszolgálat) további vizsgálatát.  

A fejlesztőmunka egyik alapelve az osztálytanítók munkájának segítése, a gyerekek 

képességeihez, szükségleteihez, fejlődési üteméhez való alkalmazkodással. A fejlesztés során 

hatékonyabbá válik a tanítási folyamat, több lehetőség nyílik a gyerekek igényeihez igazodó 

feladattípusok, eszközök alkalmazására, több tevékenykedtetésre, beszélgetésre jut idő.  

A személyhez igazodó programok kevésbé megterhelők, a tanórákkal párhuzamosan történnek, 

így meghagyva a tanulók pihenésre, sportolásra, játékra szánt szabadidejét. A fejlesztés egyéni, 

vagy kiscsoportos formában történik.  

Minden tanulónak egyéni fejlesztési tervet készítünk, a tovább haladást a gyermek tempójához 

igazítjuk. A tanulók teljesítményében mutatkozó hiányosságok, a dyslexia, a disgraphia, a 

dyscalculia, illetve egyéb részképesség zavarok súlyossága dönti el, hogy egyéni, vagy 

kiscsoportos foglalkoztatásra van-e szükség.  

A csoportos fejlesztésben hasonló tünetekkel, illetve általában azonos korosztályú gyerekek 

vesznek részt. Két, illetve három évig tartó intenzív, célirányos fejlesztés után – a törvény adta 

lehetőségeinkkel élve – kontrollvizsgálatra küldjük tanulóinkat a Szakszolgálatba.  

Az itt készült szakvélemény és javaslat alapján szüntetjük meg, vagy folytatjuk tovább a 

fejlesztést Amennyiben azt látjuk, hogy tanulóinknak egyéb területen is problémáik vannak 

(mozgáskoordinációs zavar, látás-hallás probléma), a szülőknek segítséget adunk, hogy a 

megfelelő szakemberhez eljuthassanak gyermekeik.  

Az esetek többségében komplex, több irányból ható beavatkozásra van szükség. Ha a 

többirányú fejlesztés hatására sem látunk javulást, úgy a Szakszolgálat javaslatára a Szakértői 

Bizottsághoz küldjük vizsgálatra, amely eldönti a további teendőket, szükség esetén speciális 

intézménybe küldi a tanulót.  

 

Mérések, vizsgálatok 

 

a) Tanév eleji vizsgálat az első osztályban  
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Év elején – előzetes szülői beleegyezés esetén – minden első osztályban egyéni, illetve 

csoportos beszéd- és részképesség vizsgálatot végzünk. A vizsgálat - melyet a fejlesztő 

pedagógus végez - az alábbi területekre terjed ki:  

 szem – kézkoordináció,  

 alak – háttér differenciálás,  

 formafelismerés,  

 szerialitás,  

 térbeli helyzet,  

 ritmus – soralkotás,  

 vizuális emlékezet,  

 auditív emlékezet.  

 

b) A logopédus vizsgálata a következő területeket öleli fel  

 hangok,  

 spontán beszéd,  

 önálló vers vagy dal,  

 nehéz szavak,  

 GOH,  

 mondatismétlés,  

 EDFELDT,  

 tájékozódás testen,  

 tájékozódás térben,  

 laterális dominancia,  

 emberrajz,  

 ábramásolás.  

 

c) Diagnosztikus mérés  

Célja feltárni az iskolába lépő tanulók fejlődésbeli különbségeinek okát, területeit, és ezeknek 

megfelelően kialakítani a fejlesztés tervét. Eszköze az Országos Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER). Területei a 

 szociabilitás,  

 írásmozgás – koordináció,  
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 beszédhang-hallás,  

 elemi számolási készség,  

 relációs szókincs, 

  tapasztalati összefüggés, megértés,  

 következtetés.  

 

Az érintett tanulókkal a vizsgálatot első évfolyamon novemberben végezzük, illetve májusban 

kontrolláljuk.  

Az egyéni vizsgálatot az osztálytanító végzi a fejlesztő pedagógus segítségével. A mérésről 

feljegyzés készül. A felszínre kerülő hiányosságok pótlását, fejlesztését az egyéni fejlesztési 

tervbe beépítjük. 

 

Fejlesztő foglalkozások 

 

Tapasztalataink szerint az időben megkezdett fejlesztés jó eredményeket mutat. A gyermekek 

bíznak magukban, képességeiket megfelelően tudják kihasználni. A diszlexiás, diszgráfiás és 

diszkalkuliás tanulók a reedukáció hatására felzárkóznak kortársaikhoz, és csak néhány esetben 

kell a fejlesztést felső tagozatra kitolni.  

Vannak azonban olyan tanulók, akik csaknem egész iskolai életük során igénylik a külön 

foglalkozást. Ennek oka a lassabb érés, a tanulás iránti elkötelezettség hiánya, vagy súlyosabb 

részképesség-zavar.  

 

Iskolánk minden rászoruló tanulója részt vesz a fejlesztő foglalkozásokon. Az iskolaérettségi 

vizsgálatot végző Szakszolgálat szakvéleménye alapján. Az első osztályban tanév elején 

végzett vizsgálat eredményeként feltárt hiányosságok észlelése alapján. Az osztálytanítók és 

szaktanárok megfigyelései, jelzései alapján. Szülői kérés alapján, amennyiben ez indokolt.  

 

 

1.6.3 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 

ellátása, értékelése 

 
A szakszolgálati vizsgálat után készült szakvéleményt minden esetben megkapja 

intézményünk. Az osztályfőnök a szaktanárokkal és fejlesztő pedagógussal megbeszélik az 
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abban foglaltakat. Ezen tanulókra vonatkozó jogszabályok a következő lehetőségeket 

biztosítják a részükre: 

 egyéni fejlesztési tervre épülő foglalkoztatás fejlesztő pedagógus segítségével,  

 egyéni bánásmód,  

 esetenkénti differenciálás a tanórákon,  

 egyéni adottságok figyelembevétele a feladat kijelölésénél, a megoldásra adott idő 

meghatározásánál, számonkéréskor, értékeléskor, 

 egyéni pedagógiai segítség adása,  

 a probléma súlyosságától függően a pedagógus differenciált házi feladatot adhat, 

kevesebbet, illetve mást, mint a többi tanulónak.  

Számonkérésük, értékelésük egyéni adottságaikhoz igazodhat. A Szakszolgálat és a 

szaktanárok javaslatára az igazgató mentesítheti egyes tantárgyak, illetve tantárgyrészek 

értékelése, minősítése alól a tanulót.  

Ebben az esetben is részt kell vennie a tanórákon. Számonkérésnél, értékelésnél figyelembe 

vesszük a tanuló önmagához mért fejlődését, illetve a problémák mélységétől, típusától függően 

osztályozzuk, szükség esetén szövegesen értékeljük.  

Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a Sajátos nevelési igényű tanulókra azzal különbséggel, 

hogy őket a Szakértői Bizottság vizsgálja. A bizottság véleménye alapján az igazgató 

mentesítheti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írhatja elő.  

 

 

1.6.4 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása-nevelése 

 

Iskolánk fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat. A sajátos nevelési 

igényű tanuló minden más gyermekkel közös emberi tulajdonságokkal rendelkezik, 

ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, társadalomban él. Ezért fejlődésükhöz 

biztosítjuk iskolai kereteinken belül az elsajátítható tudást és a kialakítandó képességeket, szem 

előtt tartva egészséges személyiségfejlődésük megalapozását, illetve oktatásukhoz, 

nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális szükségleteiket, hogy felkészítésük olyan mértékűvé 

váljon, amivel iskolaváltás esetén egy másik iskolában folytatni tudják tanulmányaikat, és 

képessé válhassanak szakképzésre.  

 

Céljaink:  
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 A sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása, a 

képességek kibontakoztatása.  

 A másság elfogadása és elfogadtatása, az egymás iránti empátia, tolerancia 

kialakítása, fejlesztése.  

 A gyermekek sikerélményhez juttatása, személyiségük és képességeik pozitív 

irányba történő változtatása.  

 A tanulók önbecsülésének, egészséges énképük és önbizalmuk fejlesztése, hogy 

higgyenek saját képességeikben és abban, hogy sikereket tudnak elérni.  

 

Feladataink: 

 általános, korszerű alapműveltség nyújtása,  

 a fogyatékosságból adódó, speciálisan jelentkező hátrányok leküzdése,  

 differenciált oktatás,  

 gyermekek terhelhetőségének figyelembevétele,  

 változatos – egyéni sajátosságokhoz igazítható – tanulásszervezési eljárások 

alkalmazása,  

 egyéni haladási ütem biztosítása,  

 együttműködés az EGYMI utazó gyógypedagógusával, aki segít a fejlesztésben a 

Szakértői Bizottság által meghatározott időkeretben,  

 a pedagógusok, a szülői és a gyerekközösség felkészítése a sajátos nevelési igényű 

tanulók fogadására,  

 együttműködés a szülőkkel, szükség esetén tanácsadás, segítségnyújtás a családi 

neveléshez,  

 az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, szakmai 

felkészítésen, továbbképzésen való részvétel, valamint a szakmai anyagok 

igénybevétele. 

 

1.6.5 Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) 

 

Az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett, vagy szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt 

maradandóan akadályozott, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés 

és a szocializáció.  

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi 

károsodás következtében a kommunikáció és a kognitív funkciók (figyelem, érzékelés-észlelés, 
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emlékezet, gondolkodás) területén kialakult zavarai jelentik, különös tekintettel a 

manipulációra.  

Ezek mindegyike befolyásolhatja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, vagyis az iskolai 

teljesítmények alakulását.  

A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy a 

sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni, vagy ellensúlyozni. A 

képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan történik annak 

érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a helyüket a 

környezetükben, a társadalomban, és hogy megteremtsük az esélyegyenlőség alapjait, hogy a 

mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai tanulmányok adott pontján felkészültek legyenek az 

önálló életvitelre.  

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének, oktatásának kiemelt célja az esélyegyenlőség 

feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai 

tanulmányaik során felkészültté váljanak az ismeretszerzésre és tanulásra, az önálló 

döntéshozatalra, képessé váljanak az önrendelkező életvitelre.  

A fejlődés igényének kialakítása önmagával szemben, igény a sikeres továbbtanuláshoz, 

munkába álláshoz.  

A megfelelő életminőség megalapozása érdekében a megszerzett tudás és képességek 

birtokában a testi, lelki, pszichikai jól-lét és annak kialakítása. A pszichés fejlődési zavar: Ebbe 

a csoportba azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás 

területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult 

képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével 

fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

 

 

1.6.6 Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok 

 

A dyslexia, a dysgraphia, a dyscalculia, a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási 

zavarok, hiperaktivitás és figyelemzavar tartozik ebbe a körbe. 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a Szakértői 

Bizottság véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik 

figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval való megbeszélést követően történik, és 

fejlesztésüket utazó gyógypedagógus látja el. 

  

Célok és feladatok:   
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 a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása,  

 a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,  

 a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,  

 a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok 

kialakítása,  

  a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.  

 

Diszlexia, diszgráfia  

 

Intelligenciaszinttől független olvasási, írási, helyesírási gyengeség. Háttérben idegrendszeri 

sérülési, organikus eltérési, érési késés, működési zavar, örökletesség, lelki és környezeti ok 

állhat. Ezeknek a tanulóknak differenciálatlan az aktív szókincse és gyenge az emlékezete. 

Nehezen alakul ki hang-betű kapcsolat, gyakori a betűtévesztés az olvasás és írás során. Nehéz 

a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között. Gyenge a szövegértés. 

Diszgráfia esetén nehéz az írás megtanulása, a helyesírás. Az írómozgás egyenetlen, lendülete 

és ritmusa töredezett.  

 

Fejlesztési feladatok:  

 látás, hallás, mozgás koordinálása,  

 a testséma biztonságának kialakítása,  

 térben, síkban, időben való tájékozódás kialakítása, fejlesztése,  

 a vizuomotoros koordináció fejlesztése,  

 az olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló 

módszerrel,  

 az idegen nyelv oktatása során a problémák figyelembevétele.  

 

Diszkalkulia 

 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 

azonosításának nehézsége.  
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Fejlesztési célok és feladatok:   

 a tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel 

rendelkezzen,  

 képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, matematikai műveletek 

használatára, 

 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése.  

 a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt 

fejlesztése, 

 a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása,  

 a fogalmak kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a matematikai 

eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 

 az ok-okozati összefüggések megláttatása, logikus gondolkodásra nevelés.  

 

Hiperaktivitás és figyelemzavar 

 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű 

tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. 

Figyelmük szóródó, terelhető, hosszabb ideig nem képesek összpontosítani. Komplex 

feladatokra nem képesek szervezett választ adni.  

Motoros nyugtalanság, megkezdett tevékenység befejezetlensége, ingersorozatok hibás 

kivitelezése jellemzi őket. Viselkedésüket esetenként düh, haragreakció, agresszivitás jellemzi. 

Főként nyelvi és számolási feladatokkal kapcsolatban tantárgyi alulteljesítés tapasztalható 

náluk. 

 

Fejlesztési célok és feladatok:  

 team-munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés,  

 figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése,  

 fokozott egyéni bánásmód,  

 önkontroll fejlesztése,  

 motiválás, sikerélmény biztosítása,  

 együttműködés a családdal. 

 

Látássérült 
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Az a tanuló, akinél a látássérülés a szem, a látóideg, vagy az agykérgi látóközpont sérülése 

következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, 

alkalmazkodó képességét, személyiségét. Ezen belül:  

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik, 

b) alig látók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, 

ujjolvasók, nagytárgylátók,  

c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a 

csökkent látásteljesítmény.  

A vak, valamint a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulókat elsősorban a 

tapintó-halló életmód jellemzi. A látásukat praktikusan jól használó alig látó tanulókat és a 

gyengén látó tanulókat a látó-halló (tapintó) életmód jellemzi.  

 

Célok és feladatok: 

 A látássérült tanuló vegyen részt olyan fejlesztésekben, amelyekre állapotából 

fakadóan szüksége van.  

 A vak és alig látó tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési területek, nevelési 

célok az irányadóak.  

 A célok elérését a tanulók szemészeti és pszichés állapota egyénileg befolyásolja.  

 A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motiváltság és 

beállítódás az ismeretszerzésre.  

 Fontos a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az 

egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

 A tanulóknak szüksége van azokra az ismeretekre, képességekre, attitűdökre, 

melyek birtokában alkalmazkodni tudnak a társadalmi környezet változásaihoz. 

 

A hallássérült 

 

A hallássérült tanulónál - a hallás hiánya, vagy csökkenése miatt - a szokásostól eltérhet a nyelvi 

kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és 

használata, hangzó beszéd, stb.) fejlettsége.  
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Ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is 

megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje 

általában nem korrelál életkorával, hallásállapotával.  

A hallásveszteség mértékétől, jellegétől, a környezeti hatásoktól és a szociokulturális háttértől 

függően módosulhat a megismerő tevékenység, a gondolkodás és a lelki élet egészének 

fejlődése.  

A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett 

döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, 

mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. 

 

Célok és feladatok: 

 A tehetségre utaló személyiségjegyek feltárása és gondozása.  

 A beszédértés és mondanivaló kifejezésének fejlesztése.  

 A szövegértő olvasás folyamatos fejlesztése.  

 A mozgás és ritmus intenzív fejlesztése.  

 Az információszerzésben és kommunikációban meglévő akadályozottság miatt a 

vizuális információszerzés, feldolgozás és átadás előtérbe helyezése. 

 

1.6.7 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

 
Ezek a tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer 

biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, 

tanulási képességzavart mutatnak.  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb 

érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek 

vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen 

egyéb hatásokra alakulnak ki.  

Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a 

figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a 

szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései.  

 

Célok és feladatok: 
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 A fejlesztési területek megegyeznek a Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, 

kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosul.  

 Testi és lelki egészségre nevelés területén az egészséges és tudatos életmód kialakítása, 

a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése kiemelt feladat. 

 A megfelelő önértékelés, a tanuló saját személyiségének megismerése nagy 

jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben 

elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret 

 

1.6.8 Beszédfogyatékos tanulók 

 

Az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer szerveződése, fejlődési 

eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai képekben megmutatkozó 

tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus fejlődése miatt a későbbi 

társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett.  

Együtt járhat a nyelven kívüli kognitív képességek és a viselkedésszerveződés zavaraival, azok 

maradványtüneteivel, valamint tanköteles korban az olvasás, írás, helyesírás, számolás 

területén kialakuló verbális tanulási zavarral.  

A beszédfogyatékos tanulónál az egészen enyhe alaki eltérésekhez társuló, észlelési és 

feldolgozási problémáktól az érthetetlen beszédig sokféle változatban előfordulhatnak.  

 

Célok és feladatok  

 Törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a 

beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére.  

 A gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális viszony kialakítása.  

 Intenzív logopédiai terápia alkalmazása.  

 Mozgás, ritmus, cselekedtetés előtérbe helyezése a tananyag elsajátítása során.  

 A beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és önértékelés 

fejlesztése. 

 

1.6.9 Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

 

Jellemzője az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a 

genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Lényege 

a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, 

amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.  
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Legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható 

gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 

kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése 

és az egyenetlen képességprofil.  

Minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos, vagy átlag feletti 

intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, 

vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, 

megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését.  

A tünetek változatossága mellett a tanuló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik. Ezek 

lehetnek: értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar), beszéd-, 

érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, viselkedésproblémák (főleg, ha azok 

súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás).  

 

Célok és feladatok  

 A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.  

 A szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának kompenzálása és a 

meglévő készségek fejlesztése.  

 Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítés.  

 A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt kiemelt feladat az 

elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek 

folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, probléma-

megoldási módszerek tanítása.  

 A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges információ szűrése.  

 

 

1.6.10 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

 

Ebbe a csoportba azok a tanulók tartoznak, akiknek alapvető szükséglet – kielégítési lehetőségei 

korlátozottak. Családjuk, szűkebb társadalmi környezetük elsősorban szociális, kulturális téren 

az átlagoshoz képest negatív eltérést mutat (alacsony jövedelem, szülők alacsony 

iskolázottsági, műveltségi szintje). Ezek a hátrányok esélyegyenlőtlenséghez vezetnek. 

Folyamatos feladatunknak valljuk a hátrányokból fakadó veszélyeztetettség megelőzését. Ha 
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az előforduló veszélyeztetettség fennállását nem tudjuk pedagógiai módszerekkel megoldani, 

akkor jelezzük az arra illetékes szakembernek, intézménynek.  

 

Feladatok, tevékenységformák, módszerek, szolgáltatások  

 

A tanulókat és a szüleiket a tanév kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol lehet elérni. Minden 

tanévkezdéskor az osztályfőnökök felmérik a veszélyeztetett, illetve a hátrányos helyzetű 

tanulók számát és jelzik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek.  

Az osztályfőnökök a magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulókat szükség esetén a 

megfelelő szakértőhöz, illetve a Szakszolgálathoz irányítják.  

Honlapunkon közzé tesszük a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények nevét, 

címét, telefonszámát. Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatást nyújtanak a tanulóknak a 

szervezett szabadidős programokról (szakkörök, kirándulások, sportfoglalkozások, 

táborozások).  

 

Gyermekvédelmi feladataink:  

 a veszélyeztetett tanulók életkörülményeinek, előmenetelének figyelemmel kísérése és 

adott esetben javaslattétel a változtatásra,  

 tanácsadás a tanulóknak, szülőknek,  

 hiányzások követése és megfelelő intézkedések megtétele,  

 egyéni munkarend szerinti tanulók nyilvántartása, kapcsolattartás,  

 kapcsolattartás, együttműködés a Rendőrséggel, a Gyámhivatallal, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, védőnői 

szolgálattal, iskolaorvossal,  

 a tanulási idő alatt és a szabadidőben is pedagógiai segítség biztosítása a hátrányos 

helyzetű gyermekek számára úgy, hogy személy szerint nekik szól ez a segítség 

(pedagógusoktól és gyógypedagógusoktól),  

 esetmegbeszélések,  

 hátrányos helyzetű tanulók napközibe, illetve tanulószobára irányítása,  

 jó és állandó kapcsolat kialakítása a családokkal,  

 pszichológushoz vagy más szakemberhez irányítás,  
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 szabadidős programok szervezése délutánonként – tanuláson kívüli sikerélmény 

biztosítása is (rajz, sport),  

 korrepetálások, felzárkóztató órák, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások.  

 

Az iskolai alapítvány egyik célja a rászoruló tanulók anyagi megsegítése. A gyermekvédelmi 

felelős, valamint az osztályfőnökök feladata felmérni, hogy kinek van szüksége e támogatásra.  

 

A tanulók tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka szakaszának, illetve a tantárgynak 

megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi.  

A fejlesztő pedagógus 2-3 fős csoportokban tudja csak fejleszteni a rászoruló tanulókat, 

egyszemélyes foglalkozásra már nincs lehetősége.  

A fejlesztésre szoruló gyerekek az órákon is gyakran lemaradnak, egyéni megsegítést 

igényelnek. Erre egy tanítónak 2-3 ilyen gyermek mellett nincs elég ideje, hiszen a jó képességű 

gyermekek fejlesztéséről is gondoskodnia kell, nekik is szükségük van a tanítói segítségre, 

irányításra.  

A gyermekek 6-7 évesen kerülnek iskolába, ugyanakkor a különböző részképességeik, melyek 

az iskolai teljesítményben, az olvasás, írás elsajátításában fontos szerepet játszanak, csak 8-9 

éves korra érnek be. Emiatt nagy az egyéni eltérés az iskolába érkező gyermekek között.  

 

Célunk, hogy a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek a tanórán olyan megsegítést kapjanak, 

mellyel csökkenteni tudjuk lemaradásukat, valamint több figyelmet kívánunk fordítani a jó 

képességű tanulókra is.  

 

 

1.7 Tanulóknak az intézményi döntési folyamatokról való tájékoztatás, 
véleményezési jog gyakorlásának rendje 

 

A tanulók részvétele színesíti izgalmasabbá, nyitottabbá teszi az iskolát, erősíti a tanár - diák 

együttműködést, demokratikus, toleráns közéleti magatartásra nevel. A Szervezeti Működési 

Szabályzattal és a Házirenddel kapcsolatos módosításokhoz a tanulói képviselet írásban 

benyújtott javaslatokat tehet. A vezetőség az elkészített szabályzatokat véleményezésre 

bocsátja a tanulói képviselet számára. Amennyiben változtatást javasolnak a diákok, s az a 

hatályos jogszabályoknak megfelel,- a vezetés kompromisszumra törekedve, meghívja a tanulói 

képviseletet az egyeztetésre. 
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Diákönkormányzat működése 

Az Alternatíva Életfa Iskola tanulóinak képviseletére és tevékenységének szervezésére a 

diákönkormányzat (DÖK) jogosult. 

– Önálló Szervezeti és Működési szabályzattal, évenkénti munkatervvel rendelkező 

választott szervezet, melynek (az általános iskola felső tagozatától) minden osztályból 

lehet egy fő tagja. 

– Vezetőségét az osztályok delegálják. 

– Vezetőit a vezetőség választja. 

– A diákönkormányzat elnöksége elkészíti az önkormányzat működési szabályzatát, 

amelyet a diákönkormányzat közgyűlése hagy jóvá. 

– A diákönkormányzat elnöksége legalább havonta, közgyűlése legalább évente ülésezik. 

– Oktatási ügyekben javaslattételi jogköre, érdekvédelmi funkciója van. 

– Tanévenként diákközgyűlésen értékeli az előző év munkatervét. 

– A DÖK képviselője tagja az Iskolaszéknek, elnöke megbízottként jelen lehet a 

tanulóifjúságot érintő témákat feldolgozó tantestületi értekezleteken. 

– A diákönkormányzat vezetőségének tagja a Diákönkormányzat Munkáját Segítő 

Pedagógus. 

A DÖK célja, hogy elősegítse a demokratikusan működő iskolaközösség, sokszínű diákélet 

kialakulását, megőrizze és továbbadja a diákhagyományokat. A diák- önkormányzatot 

patronáló tanár tájékoztatással, feladataik, jogaik ismertetésével, ötletekkel, szervezésben való 

aktív résztvétellel segíti a diákok munkáját. 

 

1.8 A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és az 
intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 

Az iskolai oktatás, nevelés igényli a szülő együttműködését a gyermeki személyiség 

harmonikus fejlesztéséhez. A szülő és a pedagógus is átérzi a gyermek iránt érzett közös 
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nevelési felelősséget. A gyermek egészséges kibontakoztatásához szükséges a kölcsönös 

bizalom, őszinteség. 

– A szülőkkel való kapcsolattartást az iskola igazgatóhelyettese irányítja az 

osztályfőnökök segítségével. 

– A kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, fogadónapok, fogadóórák, valamint 

digitális formában az e-mail-es értesítés, facebook csoportos bejegyzések. 

– A Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék intézményesített formái az iskola és a szülők 

kapcsolattartásának. 

– A konfliktusok kezelése mindig a szülő bevonásával valósul meg. A tantestület, mint a 

szülő megbízottja vállal részt a nevelésben. 

– A szülőkkel, tanulókkal való együttműködés jelenlegi formáit az iskola rögzítette 

SZMSZ-ében. Figyelmet fordít arra, hogy igény szerint újra értékelje a kapcsolattartás 

formáit és ezt az SZMSZ-ben követhetően dokumentálja. 

 

Számunkra fontosak a szülők 

– aktív részvétele az iskolai rendezvényeken, 

– őszinte véleménynyilvánítása, 

– együttműködő magatartása, 

– nevelési nehézségek közös megoldására való nyitottság, 

– érdeklődő – segítő hozzáállása, 

– esetenkénti szponzori segítségnyújtása. 

 

Iskolánk az év elején megjelenteti különböző információs csatornákon keresztül az éves 

munkatervet, az aktuális feladatokat, mind a szülők mind a tanulók számára. Az iskola életét, 

terveit, iskolagyűlések keretén belül vitatjuk meg. Az osztálytanítók és az osztálykísérők, a 

szülőket a tanulók fejlődéséről, egyéni haladásáról folyamatosan tájékoztatják a havi 

rendszerességgel, felsőbb osztályokban legalább 3 havonként tartott Szülői Esteken. 

Fogadóórák: 

Feladatuk a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 
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A Szülői estek célja 

– a szülők tájékoztatása: 

– az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

– a helyi tanterv követelményeiről, 

– a szaktanárok értékelő munkájáról, 

– a tanulók fejlődéséről, 

– az osztály tanulmányi munkájáról 

– az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

– a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskolavezetés felé 

Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskola nevelő és oktató munkájának 

hétköznapjaiba, megismerjék a tanítási órák lefolyását, közvetlenül tájékozódjanak gyermekük 

és az osztályközösség iskolai életéről. Nyílt tanítási napot szülői kérés, igény szerint 

szervezünk. Családlátogatás alkalmával feladatunk a gyermekek családi hátterének, 

körülményeinek megismerése.  

 

Kapcsolattartás, információáramlás eszközei 

A szülők kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, útján közölhetik az iskolavezetéssel, nevelőkkel.  

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának eszközei 

– iskola honlapja, 

– osztályfőnöki órák 

– közösségi oldalakon létrehozott csoportok, 

– személyes beszélgetések, 

– -különféle rendezvényeken kötetlen beszélgetések 

 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

53 

 

 

 

 

A szülők informálása az iskola életéről 

– szülői estek alkalmával, 

– szülők-nevelők pedagógiai fórumának szervezésével, 

– elektronikus levélben történő tájékoztatással, 

– személyes beszélgetésekkel, 

– az iskola honlapján keresztül, 

– -közösségi oldalon, a szülőknek létrehozott csoportok 

 

Információk, kapcsolatok a nevelőtestületben 

– heti kollegiális megbeszélések 

– napi kommunikációs formák, 

– továbbképzések 

– szakmai sajtó figyelemmel kísérése. 

– -közösségi oldalon, a tanári közösségnek létrehozott csoport aktív használata 

 

A pedagógus – tanuló együttműködésének formái és tovább fejlesztésének lehetőségei 

– A tanulók rendszeres tájékoztatása a Diákok képviselőin keresztül. 

– Diák-tanár sport – és egyéb közös rendezvények 

– Közös túrázás 

– A diákok képviselőinek bevonása a döntés-előkészítő munkába 

– Szervezési, rendezési munkában való aktív részvétel alkalmai során 

 

1.9 Tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti 
követelményei és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú 
iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei  

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályait a 2011. évi CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) 

és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról) határozzák meg. Az iskolai kiegészítés az iskolai 

hatáskörbe utalt részeket határozza meg, illetve az iskola gyakorlatát rögzíti. A három csak 

egyidejűleg alkalmazható. 

Vizsgaszabályzatunk célja 

– a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása; 

– tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az 

értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a 

helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja 

– azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni  

– a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) 

szeretné a követelményeket teljesíteni.  

– A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed 

– az intézmény valamennyi tanulójára: 

o aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

o akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

o akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

– más intézmények olyan tanulóira 

o akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  
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– az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.  

 

A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2016/2017-es tanévtől megszervezendő vizsgáktól 

érvényes, és határozatlan időre szól. Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati 

vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai Programja alapján. 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

– Az Intézmény. osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben kell megszervezni. 

– Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a 

tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást 

gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár 

megállapítani.  

– Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból 

a tanítási órák több mint 30 % - a.  

– Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 

két hétben, ha  

– felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos 

helyzete miatt, 

– engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

– osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott érettségi 

vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény helyi tanterve 

szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek 

tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.  

– Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a 

tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.  

– A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb 

három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  

– A tanulmányok alatti vizsgán, lehetővé kell tenni mindazon mentességek, 

kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői 

vélemény alapján kapott.  
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– A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban 

leírtaknak megfelelően kell eljárni.  

– A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 

Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, 

vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló 

teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

– Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell. 

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell 

különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett 

évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a 

sikeres tovább haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. A különbözeti vizsga 

tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény 

vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

JAVÍTÓVIZSGA  

Ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga augusztus 

15. és augusztus 31. között szervezhető. A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség 

szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító kollega legyen. A tanulót a vizsga eredményéről 

azonnal tájékoztatni kell. 

FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT ZAJLÓ VIZSGA  

A tanuló alapvető joga, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt, 

tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a Kormányhivatal 

szervezi.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó 

napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és 
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osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon belül 

jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.  

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s 

javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a 

javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

 

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB ALAPELVEI 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok: 

– elnök 

– kérdező tanár 

– ellenőrző tanár 

 

Az elnök 

– felel a szabályok betartásáért,  

– ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

– ha kell szavazást rendel el 

Kérdező tanár(ok) 

– csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 

– lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Ellenőrző tanár 

– lehetőség szerint szakos tanár 

– felel a vizsga szabályszerűségéért 

 

Írásbeli vizsgák általános szabályai 

– a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

– a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, 

a tanuló nevét és a dátumot 

– a feladatlap megoldásának ideje 45 perc 

– a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza 

magával 
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– Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell 

biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható 

– Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 

 

Az írásbeli vizsga javítása 

– a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

– ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, 

– rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót 

 

A szóbeli vizsga általános szabályai 

– egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

– a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

– a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani. 

– a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre 

– a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő 

– a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja 

– a felelet maximum 10 percet tarthat 

– ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húz 

– két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  

– Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről 

– szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a 

törvények alapján dönt. 

 

Gyakorlati vizsga általános szabályai 

– a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga 

rendjéről 

– a gyakorlati vizsgarészt, a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell 

értékelni 
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Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény Pedagógiai Programjának részét képező helyi tanterv adott tárgyra vonatkozó 

követelményeivel, amely a kerettanterv alapján készül. 

A tanulók és a szülők az iskola elvárásairól a szaktanártól és a helyi tantervből 

tájékozódhatnak a vizsgákra való felkészülés során. Az osztályozó vizsgák 

teljesítésének határideje az első félévi osztályozó értekezlet napja, illetve a tanév végi 

osztályozó értekezlet napja.  

Vizsgatárgyak részei 

Irodalom   írásbeli + szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga 

Történelem  írásbeli + szóbeli vizsga 

Idegen nyelv  írásbeli + szóbeli vizsga 

Matematika  írásbeli vizsga 

Fizika   írásbeli + szóbeli vizsga 

Földrajz   szóbeli vizsga 

Biológia   szóbeli vizsga 

Kémia                       Írásbeli vizsga 

Ének-zene  gyakorlati vizsga vagy szóbeli vizsga 

Informatika         gyakorlati vizsga 

Testnevelés         gyakorlati vizsga vagy szóbeli vizsga 

Társadalomismeret     szóbeli vizsga 

Rajz- és műalkotások elemzése  gyakorlati + szóbeli vizsga 

Szakmai  tárgyak szóbeli vizsga 

szakmai gyakorlat gyakorlati vizsga 
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1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi 

vizsga követelményei 

Az általános iskola első évfolyamára a rugalmas beiskolázás jellemző. A 6. életévüket május 

31. után betöltött gyermekek külön eljárás nélkül is még egy évet maradhatnak az óvodában, 

ha a szülő ezt így gondolja, illetve további egy évet, ha a szakemberek látják ezt szükségesnek. 

A rugalmasság elvben fordítva is érvényesül, a gyermekek akkor is kezdhetik az iskolát, ha a 

hatodik életévüket december 31-ig töltik csak be. 

Az iskolai alkalmasság vizsgálatát a tankerületi pedagógiai szakszolgálatok (korábban Nevelési 

tanácsadók) végzik. Az óvoda akkor kér vizsgálatot, ha a saját iskolai alkalmasságot mérő 

szempontsora alapján nem tud pontos döntést hozni a gyermek státusáról, fejlettségi szintjéről. 

Iskolánk, leendő elsős tanulóinak és szüleinek ismerkedős napot szervez, melyen az 

osztálytanítók játékos formában felmérik a jelentkező gyerekek képességeit és magatartását, 

melyet később ismertet a nevelőtestülettel és a vezetőséggel. A konzultációt követően a 

nevelőtestület javaslatát figyelembe véve az osztálytanító és az iskola vezetése közösen dönt a 

gyermek felvételéről. 

Gimnázium és szakgimnázium esetében írásbeli és szóbeli felvételi eljárást nem szervezünk. 

A felvételi rangsort az általános iskolai tanulmányi eredmények, valamint a motivációs 

beszélgetés alapján hozzuk meg. Szakgimnáziumban a felvétel eredményességénél döntő 

szempont, hogy a jelentkező tanuló az adott szakma pályalkalmassági kritériumainak 

megfeleljen1. Az alkalmasságot az iskola orvosa állapítja meg. 

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételéről 

A tanulók felvételéről az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az 

iskola igazgatója dönt.  

Az átvétel feltételei:  

                                                

 
1 Cseh Károly-Nemeskéri Zsolt-Szellő János-Tibold Antal: Kézikönyv a foglalkozások egészségi szempontjainak 
meghatározásához, Pécsi Tudományegyetem Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2014 
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– a köznevelési törvény által meghatározott létszámhatár alatti osztálylétszám  

– különbözeti vizsga letétele, ha a két iskola helyi tanterve eltér egymástól (pl. nem 

azonos szinten tanult tantárgy, eltérő idegen nyelvek stb.)  

– Indokolt esetben további különbözeti vizsga letétele is szükséges lehet (pl. nem azonos 

szinten tanult tantárgy, eltérő idegen nyelvek stb.)  

– A különbözeti vizsgák letételére az iskola szükség esetén türelmi időt biztosít.  

– A tanuló felkészülését szaktanári konzultáció segíti. 

– Elbeszélgetés a tanulóval és családjával; iskolánk alapelveinek elfogadása 

Mivel iskolánknak fontos, hogy az ide járó tanulók és szüleik is azonosuljanak a szellemiséggel, 

és aktívan részt vegyenek a közösségi programokban, ezért az átvétel előtt az új jelöltnek több 

(3-5) napot kell eltöltenie a közösségben. Ebből egy napnak lehetőleg egy a lovas tanyán 

eltöltött napnak kell lennie. Ezt követően alakítja ki a nevelőtestület álláspontját az átvételről. 

 

 

1.11 Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek alapfokú elsajátítása minden állampolgár alapvető feladata, 

amelyet már fiatal korban meg kell tanulni.  

A mindennapok során tanulóink számos alkalommal találkoznak potenciális 

veszélyforrásokkal, amelyek akár súlyosan károsíthatják saját ill. társaik egészségét.  

 

Legfontosabb célunk, hogy az elsősegély-nyújtási ismeretek birtokában tanulóink képesek 

legyenek olyan beavatkozásra, amely hirtelen egészségkárosodás esetén elhárítja, 

megakadályozza a további állapotromlást.  

Legfontosabb szerepe, hogy a megtanultak helyes alkalmazásával lehetővé válik az 

időveszteség minimálisra csökkentése, amely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés 

alapvető feltétele.  

 

Célunk, hogy a tanuló 

– az alapvető ismeretek elméletét és gyakorlatát birtokolja; 

– csak azokat a beavatkozásokat végezze el, amiben az adott helyzetben feltétlenül 

szükség van; 
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– képes legyen a beavatkozások helye sorrendjét megválasztani; 

– képes legyen telefonon segítséget hívni; 

– ismerje fel az életet közvetlenül veszélyeztető állapotot.  

 

Iskolai terv az alsó tagozat részére (6-10 éves korosztály ) 

Ideje: 

– Tanév folyamán környezet órán, kapcsolódva az oktatott tananyaghoz 

– Testnevelés órán a balesetvédelmi oktatás keretén belül 

– Rajz és technika órákon az adott munkafolyamathoz kapcsolódva 

– Délutáni oktató, nevelő munka keretén belül, napközi időben 

 

A foglalkozások ajánlott témái 

– Az elsősegély-nyújtás fogalma, célja, általános szabályai 

– Tájékozódás a baleset helyszínén, helyszínbiztosítás 

– Mentőhívás megtanítása 

– Sebellátás megtanítása, fedőkötés 

– Vérzéscsillapítás (orrvérzés csillapítása helyesen) 

– Égési sérülések típusai, ellátása 

– Általános tűzvédelmi ismeretek, füstmérgezés 

– Szén-monoxid mérgezés tünetei, teendők 

– Vegyszer okozta sérülések, vegyi anyagok az iskolában 

– Epilepsziás gyermek az iskolában, teendők 

– Eszméletvesztés tünetei, ellátása 

– Életjelenségek, újraélesztés 

 

A foglalkozások tartásában közreműködő személyek 

- Pedagógusok 

– Iskolaorvos 

– Iskolavédőnő 

– Mentőszolgálat munkatársai 

– Kortárs képzésben részt vett diákok 

 

Iskolai terv a felső tagozat részére (10-14 éves korosztály) 
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Általános iskola felső tagozat és a hat évfolyamos gimnázium 7. és 8. évfolyam 

Ideje: 

– Tanév folyamán, természetismeret, biológia, osztályfőnöki óra keretén belül 

– Testnevelés órán a balesetvédelmi oktatás keretén belül 

– Rajz és technika órákon az adott munkafolyamathoz kapcsolódva 

– Szakkör keretében, délutáni órákban, tanítási időn kívül 

 

A foglalkozások ajánlott témái 

 

- Az elsősegély-nyújtás fogalma, célja, általános szabályai 

- Tájékozódás a baleset helyszínén, helyszínbiztosítás, mentőhívás 

- Életjelenségek. Az eszméletvesztés tünetei, ellátása 

o Gyakorlat: keringés és légzés vizsgálata, stabil oldalfekvés tanítása 

- A klinikai és a biológiai halál jelei, komplex újraélesztés elmélete 

o Gyakorlat: komplex újraélesztés tanítása 

– Sebek fogalma, fajtái, elsődleges sebellátás 

o Gyakorlat: sebellátás, alapvető kötésformák 

- Vérzések fajtái, ellátásuk, vérzéscsillapítás lehetőségei, artériás nyomópontok helyei 

és lefogásuk 

- A törés tünetei, fajtái, rögzítési módok 

- Rándulás és ficam 

- Vízi mentés, társmentés 

- Leggyakoribb mérgezések és azok ellátása 

- Teendők túlzott alkoholfogyasztás esetén 

- Teendők kábítószer használata esetén 

 

A foglalkozások tartásában közreműködő személyek 

- Pedagógusok 

- Iskolaorvos 

- Iskolavédőnő 

– Mentőszolgálat munkatársai 

– Kortárs képzésben részt vett diákok 
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Iskolai terv gimnázium részére (14-18 éves korosztály ) 

Művészeti szakgimnázium 9-12. évfolyam 

Ideje: 

– Csoportfoglalkozások keretében, délutáni szakkör keretében 

– Közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam keretében (Vöröskereszt szervezésében a 

szervezet telephelyén vagy az iskolában) 

 

A foglalkozások ajánlott témái 

 

– A közúti elsősegély-nyújtó tanfolyamban oktatott ismeretek elméleti és gyakorlati 

elsajátítása 

– Tömegrendezvények helyszínbiztosítása 

– Teendők tömeges baleset, katasztrófa és vegyi anyagot szállító jármű balesete kapcsán 

– Kommunikációs és szituációs gyakorlatok, esettanulmányok 

– Elsősegély-nyújtás belgyógyászati, nőgyógyászati, idegrendszeri, betegségek esetén 

(cukorbetegség, allergiás tünetek, szülés, epilepszia, stroke) 

 

A foglalkozások tartásában közreműködő személyek 

 

– Pedagógusok 

– Mentőszolgálat munkatársai 

– Vöröskereszt szakemberei 
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1.12 Az intézményi önértékelés rendszere és szempontjai 

 

 Pedagógiai módszertani felkészültség 

 Önértékelési szempontok Elvárások 

 Milyen a módszertani 

felkészültsége? 

Milyen módszereket 

alkalmaz a tanítási órákon 

és egyéb foglalkozásokon? 

 

● Munkája során változatosan használja az oktatási 

módszereket és taneszközöket, törekedve a 

kulcskompetenciák megfelelő fejlesztésére. 

● Az elsajátítandó ismereteket több oldalról és 

többféle módszerrel közelíti meg 

● Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és 

szaktárgyi tudással rendelkezik. 

● A szaktárgyak és a tanítási helyzetnek megfelelő, 

változatos oktatási módszereket, taneszközöket 

alkalmaz. 

● Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására neveli. 

● Tanítványaiban kialakítja az online információk 

befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának 

kritikus, etikus módját. 

● Az alkalmazott pedagógiai módszerek a 

kompetenciafejlesztést támogatják. 

● A szakma sajátosságaihoz illeszkednek 

alkalmazott korszerű elméleti és gyakorlati 

módszerei. 
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 Ismeri és alkalmazza-e a 

tanulócsoportoknak, 

különleges bánásmódot 

igénylőknek megfelelő, 

változatos módszereket? 

● A tevékenységek tervezése során a módszertani 

kérdések mellett a tanulók képességeit, értelmi, 

érzelmi és szociális helyzetét is szem előtt tartja. 

● Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi állapotát. Hatékony tanuló-megismerési 

technikákat alkalmaz. 

● A differenciálás megfelelő módja, formája 

jellemző. 

● Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati 

alkalmazását is lehetővé teszi. 

● Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges 

bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos 

módszereket. 

● A pedagógus az életkori sajátosságok 

figyelembevételével választja meg az órán 

alkalmazott módszereket. 

 

 Hogyan értékeli az 

alkalmazott módszerek 

beválását? Hogyan 

használja fel a mérési és 

értékelési eredményeket 

saját pedagógiai 

gyakorlatában? 

● A tematikus egységek megvalósulása után 

önreflexiót készít. A tapasztalatait további 

tervezése során felhasználja, nyitott új módszerek, 

munkaformák, pedagógiai szemléletek 

alkalmazására. 

● Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket 

saját pedagógiai gyakorlatában. 

● Pedagógiai munkájában nyomon követhető a 

PDCA- ciklus. 

● Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás 

eredményességét segítik. 
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Hogyan, mennyire 

illeszkednek az általa 

alkalmazott módszerek a 

tananyaghoz? 

● A taneszközöket az adott feladatoknak, az 

osztályok összetételének megfelelően használja, 

mind a hagyományos, mind a digitális anyagok 

értékeit szem előtt tartja.  

● A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – 

a digitális anyagokat és eszközöket, az adott 

szakma eszköz- és felszerelési jegyzékében 

szereplő eszközöket – ismeri, kritikusan értékeli és 

megfelelően használja. 

● Fogalomhasználata pontos, következetes. 

● Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső 

kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi 

koncentrációt). 

● Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges 

tantervi és szakmódszertani tudással. 

● Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók 

más forrásokból (pl. a gyakorlati képzőhelyeken) 

megszerzett tudásra. 
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Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen a pedagógiai tervező 

munkája: tervezési 

dokumentumok, tervezési 

módszerek, nyomon 

követhetőség, 

megvalósíthatóság, realitás? 

● A tanmenet és a tematikus terv elkészítésekor 

figyelembe veszi a tanulócsoport összetételét, életkori 

sajátosságait és előzetes tudását, a korábbi mérési 

értékelési eredményeket is. 

● Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási 

(tematikus) egységekre és órákra bontva is 

megtervezi. 

● Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai 

folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a 

tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori 

sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, 

korlátait stb. 

● Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő 

stratégiákat, módszereket, taneszközöket. 

● Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 

● Folyamatosan alkalmazza a különféle csoportos, 

kooperatív tanulási technikákat.  

Hogyan viszonyul 

egymáshoz a tervezés és 

megvalósítás? 

● Az új ismeretek hatékony elsajátítása érdekében 

folyamatosan fejleszti az alapkészségeket, segíti a 

megbízható elmélyített tudás alkalmazását, bevésését.  

● Az órát/foglalkozást (közismereti, szakmai elméleti 

és gyakorlati foglalkozásokat) a cél(ok)nak 

megfelelően, logikusan építi fel. 

● A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja 

szem előtt. 

● Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, 

aktivizálására. 

● Terveit az óra eredményességének függvényében 

felülvizsgálja. 
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● Előzetes tervezés után vezeti le a tanítási órákat, de 

szükség esetén a tervezettől képes rugalmasan eltérni 

a tanulás eredményessége érdekében.  

A tervezés során hogyan 

érvényesíti a Nemzeti 

alaptanterv és a pedagógiai 

program nevelési céljait, 

hogyan határoz meg 

pedagógiai célokat, 

fejleszthető 

kompetenciákat? 

● A célok tudatosításából indul ki. A célok 

meghatározásához figyelembe veszi a tantervi 

előírásokat, az intézmény pedagógiai és szakmai 

programját. 

Hogyan épít tervező 

munkája során a tanulók 

előzetes tudására és a 

tanulócsoport jellemzőire? 

● Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

● Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 

● Alkalmazza a differenciálás elvét. 

● A differenciálás elvét már a tervezés során is 

alkalmazza.  
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A tanulás támogatása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Mennyire tudatosan, az 

adott helyzetnek 

mennyire megfelelően 

választja meg és 

alkalmazza a 

tanulásszervezési 

eljárásokat? 

● Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, 

érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik 

változtatni előzetes tanítási tervein. 

Hogyan motiválja a 

tanulókat? Hogyan kelti 

fel a tanulók 

érdeklődését, és hogyan 

köti le, tartja fenn a 

tanulók figyelmét, 

érdeklődését? 

● Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket. 

● Igyekszik a gyermekek érdeklődését felkelteni a tanulás, 

tudás iránt, kihasználva az életkorból eredő természetes 

kíváncsiságot.  

Hogyan fejleszti a 

tanulók gondolkodási, 

problémamegoldási és 

együttműködési 

képességét? 

● Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség 

esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. 

● Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a 

tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. 

● Az eredményes tanulás módszereit, eszközeit, sajátos 

eljárásait is megtanítja.  
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Milyen tanulási teret, 

tanulási környezetet hoz 

létre a tanulási, 

gyakorlati képzési 

folyamathoz? 

● Az iskolai Házirendnek és Pedagógiai Programnak 

megfelelően biztosítja a tanulóknak a bizalomteli 

légkört és a javítási lehetőséget.  

● Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli 

légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, ahol 

mindenkinek lehetősége van a javításra. 

● A tanulást, képzést támogató környezetet teremt 

például a tanterem, gyakorlati terem elrendezésével, 

a taneszközök, gyakorlati eszközök használatával, a 

diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

●  

Hogyan alkalmazza a 

tanulási folyamatban az 

információ-

kommunikációs 

technikákra épülő 

eszközöket, a digitális 

tananyagokat? Hogyan 

sikerül a helyes arányt 

kialakítania a 

hagyományos és az 

információ- 

kommunikációs 

technológiák között? 

● Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló 

ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat 

az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás 

folyamatában. 

● Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz 

szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók 

számára, például webes felületeket működtet, 

amelyeken megtalálhatók az egyes 

feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető 

anyagok. 
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A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt 

történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan méri fel a tanulók 

értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi állapotát? Milyen 

hatékony tanuló-megismerési 

technikákat alkalmaz? 

 

 

● A tanulói személyiség(ek) sajátosságait 

megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel. 

● Fontos számára az egyéni odafigyelés a tanulóra, ezen 

belül a fejlesztéshez, tanulási módszerek 

elsajátításához kapcsolódó problémák, valamint a 

tehetség felismerése.  

 

Hogyan jelenik meg az egyéni 

fejlesztés, a 

személyiségfejlesztés a 

pedagógiai munkájában, a 

tervezésben (egyéni 

képességek, adottságok, 

fejlődési ütem, szociokulturális 

háttér)? 

● Törekszik az SNI-s tanuló túlterhelésének 

elkerülésére és napi szinten kapcsolatot tart a 

fejlesztő pedagógussal, a tanuló egyéni 

fejlettségének és továbbhaladásának 

megfelelően. 

● Munkájában a nevelést és az oktatást 

egységben szemléli és kezeli. 

● A tanuló személyiségét nem statikusan, hanem 

fejlődésében szemléli. 

● A tanuló(k) teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 

● Felismeri a tanulók tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségeit, és 

képes  
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számukra segítséget nyújtani, esetlegesen 

a megfelelő szakembertől segítséget 

kérni. 

● Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli 

saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását. 

 

Milyen módon differenciál, 

hogyan alkalmazza az 

adaptív oktatás gyakorlatát? 

● Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni 

szükségletekre és a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelő stratégiák 

alkalmazására. 

● A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a 

tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

Milyen terv alapján, hogyan 

foglalkozik a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal, ezen belül 

a sajátos nevelési igényű, a 

beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel 

küzdő, a kiemelten tehetséges 

tanulókkal, illetve a hátrányos 

és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulókkal? 

 

● Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy 

tanulócsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja. 

● Az általános pedagógiai célrendszert és az 

egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési 

célokat egységben kezeli. 
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A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen módszereket, 

eszközöket alkalmaz a 

közösség belső 

struktúrájának 

feltárására? 

● A közösségfejlesztés érdekében alkalmazza a 

megfigyelés módszerét, vizsgálja a gyermek társakkal, 

felnőttekkel kibontakozó kapcsolatát. Törekszik, hogy 

különböző szinteken, formákban és intenzitással jelenjen 

meg a közösségfejlesztés a mindennapokban. 

Értékorientációja, személyes példamutatása, valamint 

módszertani sokszínűsége (projektrendszer, kooperatív 

technikák stb.) garantálja a közösségfejlesztés 

hatékonyságát.  

● Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos módszereit. 

Hogyan képes olyan 

nevelési, tanulási környezet 

kialakítására, amelyben a 

tanulók értékesnek, 

elfogadottnak érezhetik 

magukat, amelyben 

megtanulják tisztelni, 

elfogadni a különböző 

kulturális közegből, a 

különböző társadalmi 

rétegekből jött társaikat, a 

különleges bánásmódot 

igénylő, és a hátrányos 

helyzetű tanulókat is? 

● A tanórákon lehetőséget teremt az 

együttműködésre, a véleménykülönbségek 

kiegyenlítésére, egymás véleményének 

elfogadására, a kommunikációs helyzetnek 

megfelelő adekvát, szabatos önkifejezésre. 

● Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó 

légkört teremt. 

● Tanítványait egymás elfogadására, 

tiszteletére neveli. 

● Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a 

tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve 

társadalmi hátteréből adódó sajátosságait. 

● A tanulók közötti kommunikációt, 

véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók 

vitakultúráját. 

● Értékközvetítő tevékenysége tudatos. 

Együttműködés, altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása 
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jellemzi. 

Hogyan jelenik meg a 

közösségfejlesztés a 

pedagógiai munkájában 

(helyzetek teremtése, 

eszközök, az intézmény 

szabadidős 

tevékenységeiben való 

részvétel)? 

● Az együttműködést támogató, motiváló 

módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi 

oktatás keretében, mind a szabadidős 

tevékenységek során. 

● Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére 

online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, 

tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a 

digitális eszközök működésbeli használatának 

terén. 
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Melyek azok a 

problémamegoldási és 

konfliktuskezelési 

stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

● A kialakult konfliktusokat időben felismeri, és 

a kialakított, a tanulók számára is ismert 

szabályrendszer szerint kezeli. 

● Az intézményi, osztálytermi, gyakorlati képző- 

és munkahelyi konfliktusok megelőzésére 

törekszik, például megbeszélések 

szervezésével, közös szabályok 

megfogalmazásával, következetes és 

kiszámítható értékeléssel. 

● A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat 

felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan 

kezeli. 
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A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen ellenőrzési 

és értékelési 

formákat 

alkalmaz? 

● Az értékelés során a tanulók írásban és szóban is felelnek. 

Ezen kívül lehetőséget ad megfelelő egyéni munka 

bemutatására is ( pl. kiselőadás, prezentáció, gyűjtőmunka 

stb.). 

● A tantervi követelményeket a tanulócsoportok 

adottságainak megfelelően érvényesíti. 

● Jól ismeri a szaktárgy tantervi, szakmai és 

vizsgakövetelményeit, és képes saját követelményeit 

ezek figyelembevételével és saját tanulók 

csoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni. 

● A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit  

mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő 

teszteket, gyakorlati tudást mérő feladatokat) készít. 

● Céljainak megfelelően, változatosan és nagy 

biztonsággal választja meg a különböző értékelési 

módszereket, eszközöket. 

● Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek. 
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Mennyire 

támogató, fejlesztő 

szándékú az 

értékelése? 

● A tanórákon a tanulók munkáját értékeli. Az óra 

jellegétől függően szóban vagy írásban. 

● A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik 

a folyamatos visszajelzésre. 

● Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből 

kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a 

csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség 

esetén gyakorlatát módosítani. 

● Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók 

fejlődését segíti. 

Milyen visszajelzéseket ad 

a tanulóknak? 

Visszajelzései támogatják-

e a tanulók 

önértékelésének 

fejlődését? 

● Pedagógiai munkájában olyan munkaformák 

és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési 

képességének kialakulását, fejlesztését. 

● Törekszik rá, hogy az értékelés elsősorban építő és dicsérő 

legyen, de nem hallgatja el a hibákat és a hiányosságokat 

sem. Az értékelésnek rendszerességet, folyamatosságot és 

egymásra épülést biztosít. Az ellenőrző tevékenysége során 

az ismeretek és készségek értékelésén túl folyamatosan 

minősíti a tanulók képességeinek, teljesítményeinek, 

magatartásának, szorgalmának, egész személyiségének 

fejlődését.  
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Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Szakmai és nyelvi 

szempontból igényes-e a 

nyelvhasználata (a 

tanulók életkorának 

megfelelő szókészlet, 

artikuláció, 

beszédsebesség stb.)? 

● Munkája során érthetően és a pedagógiai 

céljainak megfelelően kommunikál. 

Milyen a tanulókkal az 

osztályteremben (és 

azon kívül) a 

kommunikációja, 

együttműködése? 

● Kommunikációja az ismeretek átadását, a gyakorlást, 

a munka során a megismerő tevékenységek 

fejlesztését, valamint az erkölcsi tulajdonságok 

kialakítását, a tanulók lelki, érzelmi világának 

gazdagítását támogatja; az anyanyelv pontos 

használatára, az információk feldolgozására való 

törekvést tartja szem előtt.  

● A tanuláshoz megfelelő, hatékony és

nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. 

● Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség 

és a konstruktivitás jellemzi. 

● Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás 

közötti kommunikációjának fejlődését. 

 

 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

80 

 

 

Milyen módon működik 

együtt pedagógusokkal és 

a pedagógiai munkát 

segítő más felnőttekkel a 

pedagógiai folyamatban? 

● A kapcsolattartás formái és az együttműködés 

során használja az infokommunikációs eszközöket 

és a különböző online csatornákat. 

● A diákok érdekében önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, 

szervezetekkel. 

● A szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógus társaival 

különböző pedagógiai és tanulásszervezési 

eljárások (pl. projektoktatás, témanap, 

ünnepség, kirándulás) megvalósításában. 

● A diákok érdekében önállóan, tudatosan és 

kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.  

Reális önismerettel 

rendelkezik-e? 

Jellemző-e rá a reflektív 

szemlélet? 

Hogyan fogadja a 

visszajelzéseket? Képes-

e önreflexióra? Képes-e 

önfejlesztésre? 

● A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken 

rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a 

vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

● Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, 

a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzésre, 

felhasználja őket szakmai fejlődése 

érdekében. 

● Intézményi tevékenység során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit önállóan, a szervezet 

működési rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

● Feladatait az iskola elvárásai szerint oldja meg.  
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Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Saját magára 

vonatkozóan hogyan 

érvényesíti a folyamatos 

értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 

● Munkája során törekszik a fejlődésre, amelynek 

alapját önértékelése és a partnerek visszajelzései 

képezik.  

● Folyamatosan képezi magát; ismeretei bővítésére a 

hagyományos formákon túl a modern tanulási 

módszereket és eszközöket is használja. (Pl. IKT-

eszközök, e-learning képzések stb.)  

● Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi 

és fejleszti. 

● Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 

● Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni szerepei elvárásaihoz. 

Mennyire tájékozott 

pedagógiai kérdésekben, 

hogyan követi a 

szakmában történteket? 

● Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a 

pedagógia tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket. 

● Rendszeresen tájékozódik a digitális 

tananyagokról, eszközökről, az oktatást támogató 

digitális technológia legújabb eredményeiről, 

konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 

● Aktív résztvevője az online megvalósuló 

szakmai együttműködéseknek. 

● Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki 

az intézményen kívül is. 
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Hogyan nyilvánul meg 

kezdeményezőképessége

, felelősségvállalása a 

munkájában? 

● Innovációs munkája során folyamatosan rész vesz 

pályázatok figyelésében, megvalósításában. A 

minőségi munka elérése céljából az egyéni 

kezdeményezések és a tanári közösség 

összehangoltan működik. 

● Munkájában alkalmaz új módszereket, 

tudományos eredményeket. 

● Részt vesz intézményi innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

 

 

1.13 Hagyományaink, ünnepeink 

 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok, események közös megélésére. Ezért az 

ezeken történő részvételt kötelezőnek tekintjük, és elvárjuk, még ha hétvégére is esik az adott 

ünnep. Ezeket a napokat tanítási napokként tartjuk nyilván a tanév tervezésekor, mivel az 

előkészítés és lebonyolítás nem csak közösségépítő, hanem készségeket és képességeket 

fejlesztő foglalkozás is egyben.  

 

Szeptember: Bükkszentkereszti Művészeti Tábor 

 

November második hete: Márton nap 

 

Iskolánkban hagyomány a Márton nap megünneplése. Minden évben felelevenítjük Szent 

Márton legendáját, valamint a magyar népi hagyományokat, melyek ehhez a naphoz kötődnek. 

Kézműves vásárral és foglalkozásokkal, rövid drámával, lámpás felvonulással emlékezünk meg 

Szent Mártonról, valamint azokról a népszokásokról melyek a mezőgazdasági munkák év végi 

befejezését ünnepelték. 

 

November vége, december eleje: Advent 
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Legfontosabb ünnepünk, melyen lelkünk átjárja a melegség és a fény, az ADVENT. Advent 

első vasárnapján összegyűlünk: gyerekek, szülők és tanárok, hogy spirálunkban mindenki 

meggyújthassa saját gyertyáját. Meghitt együttlétünkkel még jobban erősítjük családias 

közösségünket. 

 

December 21.: Karacsun – Téli Napforduló 

Az ősi magyarság egyik legnagyobb ünnepe a Karacsun, a fény születésének ünnepe. A téli 

napfordulókor áll meg a fény csökkenése (dec. 21.) és indul el a napos órák idejének 

növekedése. A fény a remény, a megújuló természet és a jövőbe vetett hit szimbóluma. Ezen a 

napon egy szép, csendes szertartást követően kerül sor – hagyományainkhoz híven – a Fabatkás 

vásárunkra, ahol a családok, ismerősök, látogatók saját készítésű finomságai (lekvárok, sajtok, 

szárított gyógynövények… stb.), kézműves alkotásai cserélnek gazdát. 

 

Február második hete: Farsang 

Az alapvetően néphagyományokra épülő elterjedt ünnep szintén szerves része iskolánknak, 

hiszen a busó álarcok készítése, a húsvéti nagyböjt előtti mulatozás, a télűző kiszebáb égetés, 

mind-mind a hagyományőrzés része. A jelmezes felvonulás mellett minden évben van néhány 

ötletes kis produkció, amely hozzájárul a farsang hangulatának növeléséhez. 

Április első hete: Családi nap 

A Családi nap a hagyományos nyílt napot hivatott helyettesíteni iskolánkban. A tavaszi 

beiratkozás előtti időszakban minden évben szervezünk egy olyan napot, ahol az érdeklődő 

családok kötetlenül megismerkedhetnek velünk, az iskolánkhoz tartozó családok pedig 

bepillantást nyerhetnek gyermekeik mindennapjaiba. A lovas oktatáshoz kapcsolódva lovaglási 

lehetőséget biztosítunk a hozzánk érkezőknek, kipróbálhatják az íjászatot, kézműves 

foglalkozásokon alkothat gyermek és szülő közös produktumot, bemutató jellegű kis 

előadásokat nézhetnek meg a gyerekek előadásában. A cél egy kötetlen délután kellemes 

eltöltése együtt. 

 

Május: Bükkszentkereszti Művészeti Tábor 

 

Június harmadik hete: Dráma nap és János nap 

Minden év végén az egyik legizgatottabban várt nap a Dráma napunk, ahol minden osztály egy 

heteken keresztül gyakorolt drámát ad elő szüleinek, nagyszüleinek, rokonainak és minden 
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érdeklődőnek. A gyerekek rengeteg munkát fektetnek az előadás sikerébe, hiszen nemcsak a 

dramatizációban, hanem a jelmezek elkészítésében, a színpadkép megtervezésében és 

elkészítésében is nagy szerepet vállalnak. 

A János nap a tanévet lezáró „ünnepünk”, ahol nem a hagyományos évzáróra kell gondolni, 

hanem az egész éves munka lezárásának megünneplésére. Telephelyünkön, a Szemán Lovas 

tanyán tartunk közös pikniket ilyenkor a gyerekek, a szülők és a tanárok részvételével. Délután 

lovagolni, illetve íjászkodni lehet, a közös beszélgetések pedig a kapcsolatok mélyítésére adnak 

kiváló lehetőséget. A napot este a tábortűz meggyújtása teszi teljessé, melynek során leendő 

elsőseink befogadása is megtörténik. Ezen a napon ünnepeljük a nyári napfordulót is, mely a 

legrövidebb éjszaka az évben. 
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2 Az intézmény helyi tanterve 
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2.1 Választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 
tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül 
a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 
tananyag, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 
szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai 

 

Az óratervek a Nemzeti Alaptantervben meghatározottak szerint készültek, figyelembe véve az 

első, ötödik és kilencedik évfolyamokon, felfutó rendszerben bevezetésre kerülő, az 5/2020. 

(I.31) Korm.rendeletben meghatározott – a 110/2012. (VI.4.) Korm. rendeletet érintő – 

módosításokat. 

Az iskola Pedagógiai Programja alkalmazkodik a Nemzeti alaptantervben (5/2020. (I. 31.) 

Korm. rendelet) megfogalmazott új kompetencia területekhez, melyek a következők: 

Az új kompetenciák, 2020 

A tanulás kompetenciái 

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi 
és idegen nyelvi 

Digitális kompetenciák 

Matematikai gondolkodási kompetencia 

Személyes és társas kapcsolati komp. 

Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 
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2.1.1 Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Az egyes tantárgyak részletes követelményeit a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az iskolában a hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően / 20/2012. (VIII.31.) EMMI r.182/B. § (10); Nkt. 54. § (2)-(3) 

vagy (4)/ az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. 

 

 

 

2.1.2 Tantárgytömbösítés az alsó tagozatban 

 

A tantárgytömbösítés a tanórai foglakozások ciklikus megszervezésének rendje, amelynek 

keretei között az adott tantárgy, adott műveltségterület adott félévre számított tanórai 

foglakozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy 

időszakra összevonva szervezzük meg. Ennek lényege, hogy az órák nagyobb részét egymás 

utáni három hétre, illetve a matematika és magyar tantárgyömb miatt hat hétre vonjuk össze. A 

tantárgytömbösítés lehetővé teszi, hogy a tanulók figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy 

tantárgyra, műveltségterületre összpontosuljon, változatos eszközök és módszerek 

alkalmazásával sajátítsanak el egy-egy tananyagrészt. Az így szervezett órák alkalmasabbak 

nagyobb lélegzetvételű, 45 perces órakeretben nem tervezhető módszerek alkalmazására, 

alaposabb elmélyülésre az adott tananyagban. 

 

 

 

A tantárgytömbösítés megszervezésekor figyelembe vett szempontok 

– A tanulók heti óraszáma (a háromhetes cikluson belül minden héten közel azonos 

legyen a terhelés)   

– A pedagógusok kötelező óraszáma (lehetőleg itt se legyen nagy eltérés az egyes hetek 

óraszámában)  

– Tanítási időkeret  

– Tantárgy éves óraszáma  

– Tantárgyfelosztás  
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– A tanítás minősége  

 

Tantárgytömbösítés a gyakorlatban 

Hathetes ciklusokra bontva a tanévet, melyben az első három hétben a magyar nyelv és 

irodalom, a második három hétben a matematika tantárgy kap hangsúlyt. 
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1-3.hét  

heti óraszám 

/magyar/ 

 

13 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

4-6.hét  

hetióraszám 

/matematika/ 

 

3 

 

8 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

összes óraszám 

/1-6 hét/ 

    48 30 12 12 6 6 30 

Éves óraszám 288 180 72 72 36 36 180 
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heti óraszám 

/magyar/ 

 

11 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

 

   1 

 

1 

4-6.hét          

   1 
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hetióraszám 

/matematika/ 

3 6 2 2 1 1 5 1 

összes óraszám 

/1-6 hét/ 

    42 24 12 12 6 6 30    6    6 

Éves óraszám 252 144 72 72 36 36 180    36    36 

 

 

   4. osztály 
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1-3.hét  

heti óraszám 

/magyar/ 

 

11 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

   1 

 

1 

 

2 

4-6.hét  

hetióraszám 

/matematika/ 

 

3 

 

6 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

   1 

 

1 

 

2 

összes óraszám 

/1-6 hét/ 

    42 24 12 6 6 6 30    6    6  12 

Éves óraszám 252 144 72 36 36 36 180    36    36   74 
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2.1.3 Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelv  (Angol) 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 
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Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 3+2 3+2 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

*  A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

Az egyes tantárgyak részletes követelményeit a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet  2. sz. melléklete tartalmazza. 
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2.1.4 Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Etika   1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1    
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Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1   

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 3+2 3+2 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 
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2.2 Választott kerettantervek megnevezése 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika B változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat B változat 

Az egyes tantárgyak részletes követelményeit a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet  3. sz. melléklete tartalmazza. 
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2.2.1 Szakgimnázium 9-13. évfolyam2 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszá

m 

összese

n 

13. évf. 

13. évf. 

óraszá

m 

összese

n 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika       1 31 - - 

Informatika 2 2     144 - - 

Művészetek     1   36 - - 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

                                                

 
2 A képzési struktúra az NSZFH tervezete alapján került kialakításra az alábbi helyről: 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakgimnaziumi_kerettanterv_munkaanyag/DL
.php?f=Szakgimnaziumi_kozismereti_oraterv_tervezet.pdf 
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Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3       108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 

  2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Emelt szintű 

érettségi vagy Idegen nyelv 

vagy Kémia vagy 

Informatika vagy Szakmai 

tantárgy 

    2 2 

134 

- - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 

  1     36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 

8 8 7 7 

(1045+45

3) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 

35 36 35 35   35   

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31   
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         Éves  összes  

óraszám               

1260 1296 1260 1085 4901 1085 0 

Az egyes tantárgyak részletes követelményeit a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet  14. sz. melléklete tartalmazza. 

 

2.3 Óratervek a kerettantervekhez, felfutó rendszerben a 2020/21-es tanévtől 

2.3.1 Óraterv a kerettantervekhez– 1–4. évfolyam 

Tantárgyak műveltségi terület szerinti 

felosztásban 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

1. Magyar nyelv és irodalom     

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

2. Matematika     

Matematika 4 4 4 4 

3. Etika/ hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

4. Természettudomány ** és 

földrajz 
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Környezetismeret   1 1 

5.  Idegen nyelv     

Angol    2 

6.  Művészetek     

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

7. Technológia      

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

8. Testnevelés és 

egészségfejlesztés 
    

Testnevelés  5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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Az egyes tantárgyak részletes követelményeit a 110/2012 (VI.4.) Korm.rendelet, illetve az 

5/2020. (I.31.) Korm. rendelet tartalmazza.    

 

 

2.3.2 Óraterv a kerettantervekhez– 5–8. évfolyam 

Tantárgyak műveltségi terület szerinti 

felosztásban 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

1. Magyar nyelv és irodalom     

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

2. Matematika     

Matematika 4 4 3 3 

3. Történelem és állampolgári 

ismeretek 
    

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret     



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

101 

 

 

4. Etika/ hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

5. Természettudomány ** és 

földrajz 
    

Természettudomány 2 2   

Kémia   1 2 

Fizika   1 2 

Biológia   2 1 

Földrajz   2 1 

6. Idegen nyelv     

Angol 3 3 3 3 

7. Művészetek     

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház     
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8.  Technológia      

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1 1 1 1 

9.  Testnevelés és egészségfejlesztés     

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

 

2.3.3 Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 
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I. Idegen nyelv 3 3 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Etika         

Történelem 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek       1 

Természettudomány     2   

Fizika 2 3     

Kémia 1 2     

Biológia 3 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     
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Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és színház        

Mozgókép és médiaismeret      1 

Digitális kultúra 2 1 2   

Művészetek*         

Testnevelés 5 5 5 5 

Kötött célú órakeret     4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

Rendelkezésre álló órakeret 34   34 34+1  34  
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2.4 Szakgimnáziumi évfolyamok közismereti és szakmai órakerete 

  

Tantárgyak 9. évf. 10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Kötelező tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv (első élő idegen 

nyelv) 

4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Állampolgári ismeretek - - - 1 34     

Digitális kultúra 2 1 1 - 144  -  - 

***Művészetek  1  1 1 - 108  -  - 

****Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Közösségi nevelés 1 1 1 1 139  -  - 

Választható tantárgyak 

* 

A Komplex  

természettudomány 

2 2 2 2 278  -  - 
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B Első (emelt 

óraszámban), vagy 

második idegen 

nyelv, 

vagy 

művészettörténet, 

vagy érettségi 

tárgyból 

felkészítésre 

használható 

órakeret 

3 2 1 2 278  -  - 

** Szabadon tervezhető 

órakeret A 

2 2 2 3 306 - - 

** Szabadon tervezhető 

órakeret B 

1 2 3 3 306 - - 

Szakmai tantárgy óraszámai 8 9 8 8   

1148 

31 961 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 

34 34 34 34 - 35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 -  31 - 

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1054 4726 1085 1085 

  

A szakmai kerettanterv kiadását követően lesz lehetőség a szabadon választható órakeret 

felosztására. 
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2.5 A NAT kerettanterv feletti óraszámai 

 

A NAT kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

2.5.1 Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2+1 2+1 2+1 2+1 

Vizuális kultúra 2+1 2+1 2+1 2+1 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1+1 1+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

2.5.2 Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4+1 3 +2 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+1 
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Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1+1 1+1 1+1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1  +1 +1  +1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1+1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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2.5.3 Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 3+1 3 3+2 3+1 

II. Idegen nyelv 3 3 3+1 3+1 

Matematika 3+2 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan    1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3+1 

Fizika 2 2 2 +1  

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2   +1  

Ének-zene 1 1    
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Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1+1       

Művészetek; Dráma   +1  2 2 

Informatika 1 1+1   

Életvitel és gyakorlat        1+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret (fennmaradt) 0 0 1 0 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

2.6 Óratervek a kerettantervekhez, felfutó rendszerben a 2020/21-es tanévtől 

2.6.1 Óraterv a kerettantervekhez– 1–4. évfolyam 

Tantárgyak műveltségi terület szerinti 

felosztásban 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
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9. Magyar nyelv és irodalom     

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+2 5+2 

10. Matematika     

Matematika 4+1 4+1 4 4 

11. Etika/ hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

12. Természettudomány ** és 

földrajz 
    

Környezetismeret   1 1 

13.  Idegen nyelv     

Angol    2 

14.  Művészetek     

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

15. Technológia      
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Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

16. Testnevelés és 

egészségfejlesztés 
    

Testnevelés  5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

Az egyes tantárgyak részletes követelményeit a 110/2012 (VI.4.) Korm.rendelet, illetve az 

5/2020. (I.31.) Korm. rendelet tartalmazza.    

 

2.6.2 Óraterv a kerettantervekhez– 5–8. évfolyam 

Tantárgyak műveltségi terület szerinti 

felosztásban 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

6. Magyar nyelv és irodalom     

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 3+1 

7. Matematika     
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Matematika 4 4 3+1 3+1 

8. Történelem és állampolgári 

ismeretek 
    

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret +1    

9. Etika/ hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

10. Természettudomány ** és 

földrajz 
    

Természettudomány 2 2+1   

Kémia   1 2 

Fizika   1 2 

Biológia   2 1 

Földrajz   2 1 
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6. Idegen nyelv     

Angol 3 3 3 3 

7. Művészetek     

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház  +1   

8. Párhuzamos művészeti képzés     

Vizuális kultúra 1 1 2 2 

Művészettörténet   1 1 

9.  Technológia      

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1 1 1 1 

10.  Testnevelés és egészségfejlesztés     
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Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28+1 28+1 30+3 30+3 

 

 

2.6.3 Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 3+1 3+1 4+1 4+1 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3+1 3+1 3+2 

Etika         

Történelem 2 2 3 3 
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Állampolgári ismeretek       1 

Természettudomány     2   

Fizika 2 3     

Kémia 1 2     

Biológia 3 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és színház       +1 

Mozgókép és médiaismeret     +1 1 

Digitális kultúra 2 1 2   

Művészetek*         
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Testnevelés 5 5 5 5 

Kötött célú órakeret     4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret  34 34  34 +1  34 

 

A szabadon tervezhető órakeretet, az életkori sajátosságoknak megfelelően osztottuk el a 

tantárgyaknál. Az elmélyítést és a gyakorlást tartjuk elsődlegesnek, s ezért az iskolánk nem ír 

elő további tananyagot a megjelölt műveltségi területeken.  

2.7 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 
taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv 
térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét 

 

Iskolánk tantestülete közösen dönt a tankönyvek és a taneszközök kiválasztására vonatkozóan 

az adott szaktanár ajánlásait megfontolva, a következő elvek érvényesülése mentén; 

 

Tankönyvekre vonatkozóan 

– Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak. 

– a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodik 

– szakmai szempontból megfelel az oktatás szintjének  

– szerkesztése segíti a tanulást (a fontos ismereteket kiemelve tartalmazza)  

– sok szemléltető ábrát, illetve magyarázatot tartalmaz  

– szerepelnek benne a kultúrtörténeti vonatkozások  

– megfelel az életkori sajátosságoknak  



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

119 

 

 

– esztétikus, nyelvhelyességi szempontból megfelelő 

– tartós, gyakori használatra készült  

– megfizethető 

 

Taneszközökre vonatkozóan 

– a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodik  

– szakmai szempontból megfelel az oktatás szintjének  

– megfelel az életkori sajátosságoknak  

– könnyen előkészíthető a tanórára  

– munka-és balesetvédelmi szempontból kifogástalan  

– alkalmas tanulói kísérletek végzésére is  

– megfizethető 

 

Tanítási év közben a meglevő tankönyvek, taneszközök és más felszerelések beszerzésére 

vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. A 

szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, taneszközökről és 

más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség 

lesz. Továbbá tájékoztatni kell őket az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvekről.  

A jogszabályban rögzített feltételek mellett az iskola ingyenes tankönyvellátást biztosít az arra 

jogosultak részére. Tájékoztatót kapnak a szülők, hogy milyen feltételek teljesülése esetén 

kaphatnak ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a tankönyvek megvásárlásához. 

 

2.8 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai 

 

A Nat a köznevelés szemléleti alapjai összhangban vannak pedagógiai hitvallásunkkal, 

szemléletünkkel, melynek alapja a gyermekközpontúság, a pedagógiai megújulás (modernitás), 

és a nemzeti elkötelezettség. Pedagógiai munkánkkal kiegészítjük a gyermekek, tanulók 

családban megvalósuló nevelését, erősítjük ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

120 

 

 

kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv 

használatát, amely megalapozza a nemzeti identitást. (NAT) 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 

lehetnek, ezért fokozatosan, s differenciálva vezetjük át a gyermeket az óvoda játékközpontú 

cselekvésből az iskolai tanulás tevékenységében. A gyermekeknél még működik a 

mintakövetés és ezt figyelembe véve adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, komoly alapokat. Ennek segítségével a tanulók egyéni tanulási 

módszerei és szokásai is könnyebben kialakíthatóak. 

A népi játékok és más szituációs játékok segítik a mozgásigény, a ritmusérzék, a figyelem 

iskolázását. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elvéből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. Elsősorban a 

tapasztalati alapozásra építünk, s minél több érzéket megszólítva jutunk el az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatásához. Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre épülő 

tanulásszervezési módokat. A felfedeztetés öröme, a teljesítmények növekedését segítheti elő. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Ebben az életkorban, elsősorban a biztonságos 

szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a 

mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozással 

foglalkozunk. Kooperatív-interaktív tanulási technikákat alkalmazunk elsődlegesen. 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását drámapedagógiai eszközökkel 

kívánjuk megvalósítani. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 
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kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele. Fontosnak tartjuk a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség 

egyensúlyára való odafigyelést. A tanulók egészséges terhelését, érési folyamatok követését 

személyre szóló, fejlesztő értékelésüket az osztályfőnökök figyelik, s adott esetben team-

megbeszéléseket szerveznek a tanulók érdekében. A személyiség erkölcsi arculatának értelmi 

és érzelmi alapozásához, helyes magatartásformák megismertetéséhez a magyar irodalom és 

történelem tantárgyak nyújtanak segítséget. 

 

Gimnázium és szakgimnázium 

A gimnáziumi 9-12. évfolyamok felkészítenek az érettségi vizsgára, s a sikeres egyetemi és 

főiskolai továbbtanulásra. Feladatunk; a tovább nem tanuló diákok alkalmassá tétele az alkotó 

értéket teremtő munkára. 

- A 9-10. évfolyam az általános műveltséget megszilárdító szakasz. 

- A 11-12. évfolyam az általános műveltséget elmélyíti és a kétszintű érettségire, illetve a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészülést segíti. 

Az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszon belül az egyes iskolai 

évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek. 

 

 

2.9 Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon. 

Iskolánk a mindennapos testnevelés egy részét nem tantermi, klasszikus tanórai keretek között 

szervezi meg, hanem iskolai sportkör formájában. Amikor az időjárás lehetővé teszi az iskola 

telephelyén, a Hun Tanyán, valamint amikor az időjárás nem teszi lehetővé a lovaglást, akkor 

a Factory Arénában falmászással, labdajátékokkal, atlétikával, biciklizéssel, rollerezéssel, 

valamint a Miskolci Jégpályán korcsolyázással és uszodai úszással biztosítjuk a heti 3 óra 

testnevelés órán felüli mozgást és a mindennapos testnevelést a diákoknak.  
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Elindult iskolánkban a "Mindenki tanuljon meg lovagolni" program. A cél, hogy minden 

diákunk és a kísérő pedagógusok megtanuljanak biztonságosan a lovon ülni, ismerjék a szár 

kezelést, irányítsák a lovat. Ismerjék a lógondozás alapjait, a lószerszámokat, a lovaglás 

kellékeit. Alapvető célunk, hogy a diákok természetes közegként fogadják el a tanyát, 

biztonságosan mozogjanak az állatok között, tanulják meg tisztelni a természetet, 

alkalmazkodjanak szeszélyeihez. Háttérbe szoruljon az ego, kialakuljon a lovak iránti tisztelet, 

egyre szorosabb kapcsolat az állattal, a gondoskodni tudás, a felelősség érzése a ló és társak 

iránt. Egyre inkább "igazi" csapattá kovácsolódjanak. A türelem, a kitartás, az összpontosítás 

képessége minden diáknál, alkalmazottnál fejlődjön általa. Mindeközben fény derül arra, ha 

vannak olyan diákjaink, akik, testi adottságoknál fogva, illetve a társaiknál nagyobb szorgalom, 

kitartás miatt kiemelkednek a többi diák közül: gyorsabb és látványosabb a fejlődésük, olyan 

feladatokat képesek végrehajtani a ló hátán, melyek a gyakorlott lovasoknak is kihívást 

jelentenek. Így az alapvető célunkon kívül- mely szerint a gyerekek szeressenek lovagolni, 

társként tekintsenek a lóra -, felismerhessük, ha vannak diákok, akik ebben a tevékenységben 

tudnak igazán kiteljesedni, akik vágynak a fejlődésre, az egyre nagyobb kihívásra. Ezek a 

tanulók sokkal több időt, energiát kell, hogy kapjanak oktatójuktól, hogy - az elsősorban 

önmaguktól várt - eredményt, fejlődést tapasztalhassák. Szemán János lovas oktató a magyar 

nyeregben való lovaglást tanítja nekünk, ezzel párhuzamosan tanulják - a kisebbek egyelőre 

csak a talajon - az íjászat alapjait, azt a hagyományos, magyar technikát, mely a lovas íjászat 

során alkalmazható. A célunk, hogy közelebb kerüljenek a magyar hagyományokhoz, ismerjék 

meg elődeink - eddig csak a történelemkönyvből ismert - harci technikáját; a magyar lovas 

íjászatot, mint sportágat, illetve régi, hagyományos, népi játékokat, mint a koszorú-szúrás, 

szalagtépés, lovas birkózás. Természetes, hogy ezek kipróbálása közben is fel tudja az oktató 

ismerni azokat a tehetséges gyerekeket, akikkel érdemes, sőt kell külön foglalkozni. Az oktató 

és a kísérő pedagógusok, akik végigkísérik a gyerekek fejlődését, közösen válasszák ki azokat 

a gyerekeket, akik kedvet éreznek hozzá, hogy több időt töltsenek ezzel a tevékenységgel, akik 

több időben, külön foglalkozásokat igényelnek. Ezeknek a gyerekeknek szeretnénk iskolán 

kívüli foglalkozásokat szervezni.  

A lovas tehetséggondozásra azok a tanulók kerülnek kiválasztásra, akiknél a korábbi 

foglalkozások során kiderül, hogy gyorsabb fejlődés látható, kedvet éreznek szabadidejükben 

is a lovaglásban szerzett tapasztalataik bővítésére, érdeklődést mutatnak a lovasíjász sport iránt, 

szeretnék ezt a sportágat megismerni. A kiválasztott tanulók biztonságban érezzék magukat a 

lovon, legalább lépésben önállóan, pontosan irányítsák a lovat, a nagyobbak ügetésben is és 
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van, aki vágtában; ismerjék azt a - magyar nyeregben történő- ügetési technikát, mely alkalmas 

lesz a későbbiekben arra, hogy a ló hátáról próbálják ki a talajon megtanult, íjjal való célba 

lövést. 

A kiválasztott tanulók próbálják ki az íjjal a töltést, a célra tartást és lövést; a külön 

foglalkozások alatt meg tudják tanulni a talajon azt a technikát, melyet később a lovas íjászatban 

alkalmazni tudnak majd. Gyakorolják a célzási technikát, a pontos célzást. 

A tehetség programba bevont tanulók olyan tanuló szaktáborban való részvételét tervezzük, 

akik a fejlődési szakaszok nagyjából azonos szintjén tartanak, akik egy csapatként tudnak olyan 

felkészítő folyamatban részt venni, melynek során egymásra figyelve, egymást segítve tudnak 

továbblépni, a megszerzett tudást közös feladatok megoldásával tudják kamatoztatni; ahol nem 

az egyén a fontos, hanem a közös cél, a kitűzött feladat megoldása. A tábor ideje alatt olyan 

bemutatóval készülnének, mellyel népszerűsíthető a lovaglás, a lovassport, amellyel 

megmutatható egy különleges életérzés, ló és ember kapcsolata, a csapat ereje. Az együtt töltött 

napok alatt közelebb kerülhetnek egymáshoz, erősíthetné egymással való kapcsolatukat a közös 

érdeklődés a lovak, a lovas sport iránt. 

 

2.10 Nyelvoktatás  

Iskolánk az angol nyelv oktatásában is bátran nyúl az alternatívabb megoldásokhoz, hogy 

könnyedebbé tegye a kerettantervben előírtak mellett a tanulás azon részét, amelyhez a 

szóbeszéd oly sok nehézséget társít. Azt a szót, hogy „nyelvérzék”, gyorsan kitöröltük az iskola 

szótárából, mert hisszük és valljuk, hogy ha öröm társul a tanuláshoz, maradandó sikert tudunk 

elérni. Ez alól a nyelv sem kivétel. Erre a hitre támaszkodva és alapul véve indítjuk útjára a 

nyelvoktatást már a legkisebbeknél, hogy úgy a nyelvismeret alapjai, mint egy stabil szókincs 

ismerete, kellő könnyebbséget nyújtson a későbbiekben. De hogyan is érjük ezt el már az alsó 

tagozatban, később a nagyobbaknál? Nincs az a hétköznapi tapasztalat, sem tudomány, amely 

megcáfolná, hogy a gyermeki lélek illetve agy, mekkora mennyiségű információ befogadására 

képes. Ezt kiaknázva könnyűszerrel érünk el hatalmas sikereket a kicsiknél, arról nem beszélve, 

hogy ekkor még észrevétlen számukra a tanulás, így a játékos foglalkozásokon, a dalokon, 

mondókákon keresztül meglepően sok kifejezést, szót és szép kiejtést tudhatnak magukévá a 

gyerekek. Az angolszász világ tradicionális dalai és mondókái közismertségüknek, ritmikus 

felépítésének köszönhetően szórakoztatóak és könnyen megtanulhatóak, az alapműveltség 
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skáláján igen előkelő helyet kapnak, és bár hasznunkra válnak, mégis mondanivalójukat 

tekintve, a hétköznapi életben nem, vagy ritkán használunk ezekben a művekben rejlő 

mondatokat. Ezt a hiányosságot felismerve kanyarodtunk egy kicsit el, és az English Clas-sing 

/Angol-tan Hangoltan (EC/AH) dalait fordítjuk javunkra, melyek tudatosan lettek úgy 

összeállítva, hogy azok – a szórakozás mellett – szókincs bővítésére és életszerű mondatok 

tanulására is alkalmas legyen. Hálás szívvel mondhatjuk, hogy bár kevesen, de vagyunk 

néhányan a nagyvilágban, akik úgyszintén felismerték ezt a hiányosságot, így - a már a Japán 

közoktatásba felvett - ugyanezen célból született dalokat az alsó tagozatban egyfajta 

bemelegítésként használunk. Ezek a dalok egyszerűségének, rövidségének hála,  jó alapjául 

szolgál a később egyre összetettebb (EC/AH) dalok megtanulására. A felsőbb osztályokban 

előszeretettel éneklik a gyerekek az egy-egy témakört átölelő dalokat, lényegesen 

megkönnyítve azok feldolgozását. A modern hangzás, mint a rock, a country stb. teljesen 

lebontja az akár az éneklés, akár a nyelvi hiányosság okozta gátakat.  

Az iskola angol tanításában elengedhetetlen kellékek a szemléltetőanyagok. Használatuk 

kiterjed az érzékszervekre, így összehangolva a hallást, látást, tapintást, szaglást, ízlelést, teljes 

és felejthetetlen élményt kap a tanuló az idegen nyelvről.  

Bár valljuk, hogy a nyelvtanulás hasznossága sokkal inkább a kommunikáció megtanulásán 

alapszik, a nyelvtani részt nem söpörhetjük a szőnyeg alá. Az angol nyelvtan sem kivétel a 

szabályok alól, mégis inkább érdekes szövegeken, történeteken, kisfilmeken keresztül 

felismertetve azokat haladunk lépésről lépésre. A nyelvtan önmagában való tudása az utcán, 

boltban, társaságban stb. sajnos nem fog senkit megértetni, ezért helyes használatát 

szövegkörnyezetbe építjük be, melyek gyakorlását szerepjátékok, társasjátékok stb. segítik elő, 

követve azok egymásra épülését.  

 

2.11 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabálya 

 

A 11-12. évfolyamokon a tanévet megelőző évben választhat a tanuló az emelt szintű vagy 

középszintű érettségire felkészítők kínálatából. Az iskola minden év május 15-ig készíti el és 

teszi közzé a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanuló tantárgyat választhat és 

tájékoztatást kap a felkészítés szintjéről is. Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon 
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választott tanítási órára, azon a tanév végéig kötelező részt vennie, az értékelés és minősítés, a 

magasabb évfolyamba lépés szempontjából a szabadon választott órát úgy kell tekinteni, mint 

a kötelező tanítási órát.  

A tanuló igazgatói engedéllyel módosíthatja választását. 

 

2.12 Választható érettségi tantárgyak és a vizsgafajtákra való felkészítés 

 

A középszintű érettségi vizsga témakörei és a vizsga lebonyolításának szabályai megegyeznek 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24) OM rendeletben, és a 

106/2012 (VI.1), illetve 229/2012 (VIII.28) módosító kormányrendeletekben foglaltakkal. 

Ezt közzé kell tenni az iskola weblapján. A témakörök változtathatók a kétszintű érettségi 

vizsga vizsgaszabályzatának megfelelően. A változás tényéről minden év október 1-ig 

tájékoztatni kell a leendő vizsgázókat, és az iskola honlapján a listát aktualizálni kell. 

 

A következő tantárgyakból vállaljuk az érettségire való felkészítést közép-és emelt 

szinten 

– MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

– TÖRTÉNELEM 

– MATEMATIKA 

– IDEGEN NYELV (angol vagy német) 

– FIZIKA 

– BIOLÓGIA 

– FÖLDRAJZ 

– RAJZ– ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

– INFORMATIKA 

– SZAKMAI TÁRGYAK 
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2.13 Egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

Szóbeli érettségi témakörök Irodalomból 
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Szóbeli érettségi témakörök Magyar nyelvből 

 

 

  



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

128 

 

 

Szóbeli érettségi témakörök történelemből 

1.  

TÉMAKÖR: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

Résztéma: A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején 

Tétel: Ismertesse Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb elemeit! Magyarázza meg, 

milyen összefüggés van a gazdaságpolitika és a királyi hatalom jellege között! 

 

2.  

TÉMAKÖR: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

Résztéma: A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 

Tétel: Ismertesse a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait és technikai feltételeit! Tárja 

fel, hogy a felfedezések nyomán milyen gazdasági változások indultak meg Amerikában és 

Nyugat–Európában! Feleletében használja a Középiskolai történelmi atlasz megfelelő 

térképét! 

 

3. 

TÉMAKÖR: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

Résztéma: A trianoni békediktátum és következményei 

Tétel: A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a trianoni békét, illetve annak 

gazdasági hatását Magyarországon! Feleletében használja a Középiskolai történelmi atlaszt! 

 

4.  

TÉMAKÖR: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

Résztéma: A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek) 

Tétel: Mutassa be a háztartások bevételeit, kiadásait, illetve a magyarországi adófajtákat a 

megadott források alapján! 

 

5.  

TÉMAKÖR: Népesség, település, életmód 

Résztéma: A középkori város 

Tétel: Mutassa be XIII. századi városi népesség társadalmi tagolódását, gazdasági 

tevékenységét és jogállását, jellemezze életmódjukat! 

 

6.  

TÉMAKÖR: Népesség, település, életmód 

Résztéma: Demográfiai és etnikai változások a 18. századi Magyarországon 

Tétel: Ismertesse a népmozgásokat a XVIII. századi Magyarországon! Elemezze, hogyan 

változtak a demográfiai viszonyok és a népesség etnikai összetétele! 

 

7.  

TÉMAKÖR: Népesség, település, életmód 

Résztéma: A mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban 
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Tétel: Ismertesse a Rákosi–rendszer működését Magyarországon! Mutassa be az ötvenes évek 

mindennapjait!  

 

8.  

TÉMAKÖR: Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

Résztéma: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 

Tétel: Mutassa be Kleiszthenész reformjait és az athéni demokráciát Periklész idején!  

Jellemezze Athén társadalmi és politikai szerkezetét a források alapján! 

 

9.  

TÉMAKÖR: Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

Résztéma: Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége 

Tétel: A források és a saját ismeretei alapján ismertesse Géza és I. (Szent) István szerepét a 

középkori feudális magyar állam megalapításában! Magyarázza meg, hogy munkásságuk 

miként járult hozzá a magyarság fönnmaradásához a Kárpát–medencében!   

 

10. 

TÉMAKÖR: Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

Résztéma: Széchenyi István reformprogramja 

Tétel: Mutassa be Széchenyi István életútját és reformprogramjának elemeit főbb művei 

alapján!  Tárja fel gyakorlati tevékenységét és a korszakban betöltött szerepét 1848 előtt! 

11.  

TÉMAKÖR: Politikai berendezkedések a modern korban 

Résztéma: A kiegyezéshez vezető út.  A kiegyezés tartalma és értékelése 

Tétel: Ismertesse a kiegyezés közvetlen előzményeit és létrejöttét! Mutassa be a dualista 

államrendszert a kiegyezési törvény alapján! Feleletéhez használja a Középiskolai történelmi 

atlaszt! 

 

12.  

TÉMAKÖR: Politikai berendezkedések a modern korban 

Résztéma: Az ENSZ létrejötte, működése 

Tétel: A források és saját ismeretei alapján mutassa be az ENSZ kialakulását, a szervezet 

működését! 

 

13.  

TÉMAKÖR: Politikai berendezkedések a modern korban 

Résztéma: A választási rendszer fő elemei 

Tétel: Mutassa be a magyar választási rendszert!  Ismertesse a parlamenti képviselőválasztás 

demokratikus alapelveit! 

 

14.  

TÉMAKÖR: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Résztéma: A lutheri és kálvini reformáció 
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Tétel: Ismertesse a reformáció létrejöttének főbb gazdasági, társadalmi, politikai és vallási 

okait! Mutassa be a legfontosabb irányzatokat! 

 

15.  

TÉMAKÖR: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Résztéma: Mária Terézia és II. József reformjai 

Tétel: Ismertesse a felvilágosult abszolutizmus lényegét! Mutassa be Mária Terézia és II. 

József reformjait! Hogyan építették a dunai monarchiát, a Habsburg egységállamot? 

 

16.  

TÉMAKÖR: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Résztéma: A náci Németország legfőbb jellemzői 

Tétel: Elemezze Hitler hatalomra jutását és rendszerének jellemzőit! Mutassa be, hogyan 

hatott a náci ideológia és propaganda milliókra az 1930-as években! 

 

17.  

TÉMAKÖR: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Résztéma: A mohácsi vész és az ország három részre szakadása 

Tétel: Ismertesse a mohácsi csatavesztés körülményeit! Mutassa be az ország három részre 

szakadásának folyamatát! Válasza megfogalmazásakor használja a Középiskolai történelmi 

atlasz megfelelő térképeit! 

 

18.  

TÉMAKÖR: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Résztéma: Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege) 

Tétel: Mutassa be az első világháború főbb frontjait és az első világháború jellemzőit a 

megadott források alapján! Feleltéhez használja a Középiskolai történelmi atlasz megfelelő 

térképét! 

 

19.  

TÉMAKÖR: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Résztéma: Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel 

Tétel: A források és ismeretei alapján mutassa be Magyarország német megszállásának 

körülményeit, következményeit és a nyilasok hatalomra jutását! 

 

20.  

TÉMAKÖR: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Résztéma: A keleti és a nyugati blokk főbb jellemzői. A hidegháborús szembenállás 

Tétel: Mutassa be a kétpólusú világ kialakulását és az egymással szembenálló kapitalista és 

szocialista világrendszer jellemzőit! 

Szóbeli érettségi témakörök Angol nyelvből 
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Szóbeli érettségi témakörök Német nyelvből 
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Szóbeli érettségi témakörök fizikából 
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Szóbeli érettségi témakörök biológiából 
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Szóbeli érettségi témakörök földrajzból 
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Szóbeli érettségi témakörök informatikából 
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Szóbeli érettségi témakörök testnevelésből 
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2.14 A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 
történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei  

 

Írásbeli feladatok értékelése 

 

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy figyelemmel kísérhessék a tanulók 

egyéni fejlődését. A tanárok így láthatják, hogy mennyire hatékony a tanítás, tanulás. A tanulók 

teljesítményei határozzák meg a korrekciókat és a további gyakorlások témáit. Fontos, hogy az 

értékelés mindig előremutató legyen. Már a negyedik osztálytól egyre inkább előtérbe kerülhet 

az önértékelés is. 

A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

 

Az írásbeli beszámoltatás 

Egy adott témakörben  szerzett tudás mérését önálló feladatok megoldásán keresztül végzi a 

tanár. 

Az írásbeli beszámoltatás típusai 

– Írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból  

– Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből. 

– Nyelvtani tesztek idegen nyelvből 

– Esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből 

– Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, 

az esszé, a feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb 

tananyagrész befejezése után. 

 

Az értékelés alapelvei 

– személyre szóló legyen,  

– fejlesztő, ösztönző jellegű legyen,  

– folyamatosságot biztosítson,  

– a tantárgyi követelményrendszerre épüljön,  

– biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát,  

– adja meg a javítás lehetőségét  
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– A tényekre épülő értékelés feltételezi a rendszeres és változatos számonkérést.  

– számonkérés aránya igazodik a belső vizsgák, az érettségi vizsga és a felvételi vizsga 

formájához. Ugyanakkor a rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény.  

– Az összegző (szummatív) számonkérés mellett érdemi szerepet kap az elemző 

(diagnosztikai) és formáló (formatív) számonkérés és értékelés.  

 

Az értékelés legfontosabb szerepe a tanulási folyamatban, hogy visszajelezzen, információt 

adjon arról, milyen a diák aktuális tudása, képessége. A visszajelzés nem csak a diák, hanem a 

tanár számára is kiemelkedő fontosságú lehet, mivel lehetőséget ad a tanítási folyamat 

korrekciójára. A rendszeres visszajelzés alapján módosíthatjuk, hogy mit és miként tanítunk, 

ami végső soron az egész folyamat eredményességét növelheti. 

 

A diagnosztikus értékelés célja a diákok előzetes ismereteinek felmérése. Szükség lehet erre 

ahhoz, hogy a csoportra, esetlegesen a személyre szabhatóan tudjuk kialakítani a tananyagot, a 

tanítás formáját. 

A szummatív értékelés egy-egy tanulási szakasz lezárásaként értékel. Ilyen a témazáró 

dolgozat, a záróvizsga vagy éppenséggel az érettségi is. A szummatív értékelés célja, hogy 

minősítse a diák tanulását, hogyan sikerült elsajátítania az adott tananyagot. 

A formatív értékelés szerepe, hogy alakítsa a tanulási folyamatot. Visszajelzést adjon a 

tanárnak és a diáknak egyaránt arról, hogy mennyit és hogyan sajátított el. Az ilyen értékelés a 

tanulási folyamat közben történik és lehetőséget ad a diáknak arra, hogy módosítsa addigi 

munkáját. 

 

A tanulók értékelési rendszerén belül, az iskolában, 1-3. évfolyamon szöveges értékelést 

készítünk a tanulók számára. A negyedik évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig év közben 

érdemjegyeket alkalmazunk és év végi osztályzatot jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen.+ 

szöveges értékelést. 

A szaktanár a tanév elején közli a minimális követelményeket, a számonkérés formáit, 

körülményeit, a félévi, év végi osztályozás szempontjait, a hiányzások és mulasztás 

következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket. 
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Az osztályozás alapelvei 

– A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel korábban jelzi a tanulóknak.   

– Figyelembe veszi, hogy egy nap csak egy témazáró dolgozat íratható. Az írásbeli 

számonkéréseket egy héten belül kijavítja.  

– Az érdemjegyeket közli a tanulóval, lehetőséget ad a kijavított írásbeli dolgozatok 

megtekintésére.  

– Az értékelés az érdemjegy meghatározásán túl személyre szabott szóbeli elismerés 

kíséri  

–  Félévkor és év végén a tanuló értékelését az osztály nyilvánossága előtt végzi.  

– Az érdemjegyekről a szaktanár tájékoztatja a szülőket. Ezek tényét az osztályfőnök 

havonta ellenőrzi. 

– A félévi osztályzatokat a naplóba az év végi jegyeket a bizonyítványba írja be az 

osztályfőnök. A félévi és az év végi osztályzatot a tanár a féléves, és az egész évi 

érdemjegyek alapján határozza meg. 

– Az átlagszámításnál súlyozottan szerepelnek a témazáró dolgozatok érdemjegyei 

–  A tanuló javára a szaktanár figyelembe veheti az órai aktivitást, továbbá a fejlődési 

tendenciát. 

 

Szóbeli értékelés 

Szóbeli számonkérés esetén a korábbiakban feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, 

frontális és más elrendezés szerinti osztálymunka keretében, kérdésekre adott válaszok alapján 

történik. Törekedni kell arra, hogy a diákok minél többször tudjanak az órákon egyénileg vagy 

a csoport részeként szóban megnyilvánulni, mert így a magyar nyelv ápolása is fontossá válik. 

 

 

A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

A magatartás és szorgalom értékelése során lemondunk arról mind a tizenkét évfolyamon, hogy 

egy-egy osztályzatban minősítsük a gyermeket. A szöveges értékelésben, mind az osztályfőnök 

és az összes szaktanár részletesen kifejti, hogy milyennek látja a tanuló magatartását, azaz órai 

hozzáállását, közösségi munkáját, szociális megnyilvánulásait stb, illetve szorgalmát. A 

gyermeket mindig önmagához képest értékeljük, akár a szakmai tudását, akár magatartását, 

szorgalmát nézzük.  
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A kiemelkedő tanulói teljesítményeket dicsérettel ismeri el, a kirívóan fegyelmezetlen 

magatartást viszont bünteti az iskola.  

Az elismerés és a fegyelmezés fokozatai 

– Szaktanári dicséret illetve figyelmeztetés  

– Osztályfőnöki dicséret illetve figyelmeztetés  

– Igazgatói dicséret illetve figyelmeztetés  

– Tantestületi dicséret illetve fegyelmi büntetés  

– A fegyelmi büntetés csak a vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárás során és 

feltételekkel szabható ki. 

 

 

2.15 A magasabb osztályokba lépés módja 

 

Az 1- 2. évfolyamnál a 2. év végére a 3-4. évfolyamnál a 4. év végére kell teljesíteni a 

tanulmányi követelményeket minden tantárgyból. 

 

A követelmények teljesítését a további évfolyamokban (5.- 12. évf.) a nevelők a tanulók év 

közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább haladáshoz. 

– Ha a tanuló egy vagy két tantárgyból “elégtelen" minősítést kap a következő tanévet 

megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

– Ha a tanuló a tanév végén háromnál több tantárgyból szerez "elégtelen" minősítést, az 

évfolyamot ismételni köteles.  

– Ha a tanuló a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot szerzett és az iskolában nincs olyan 

évfolyam, ahol ezt megtehetné, a legközelebb álló alacsonyabb évfolyamon ezt 

megteheti. 

Az iskolánk egységes iskola, így minden nyolcadikos számára adott a lehetőség, hogy 

tanulmányait a gimnáziumban vagy szakgimnáziumban folytathassa tovább. Az átlépést egy 

felvételi elbeszélgetés előzi meg.  
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A tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása a nevelőtestület jogkörébe tartozik, 

ezt a jogkört az osztályban tanító tanárok értekezlete gyakorolja. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb 

jellemzője a rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen.  Az otthoni 

felkészülés szerepe, hogy az órákon tanultak bevésése és a gyakorlatban való alkalmazása 

megtörténjen. További jelentősége az összefüggések felismerésének gyakorlása, a 

problémamegoldó készség fejlesztése, az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és 

tudásszint reális mérési igényének kialakítása. 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe 

kell venni a következőket: A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni 

felkészülés időtartama átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne 

haladja meg a napi 1-2 órát.  Vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak 

házi feladatot és a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek. 

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen vagy egyénileg mindig ellenőrizzük. 

A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, 

amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos tanuló 1,5 órányi munkáját.  

 

Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése 

 

– Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 

– Szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása és 

képességfejlesztés - elsősorban magyar nyelvi órákon.  

– Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, 

felzárkóztató foglalkozásokon. 
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– A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott 

tananyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), 

rögzíti azok elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük módját és 

feldolgozási szempontokat ad ki, formai, tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 

 

A napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és foglalkozás-vezetéssel biztosítani 

kell a lehetőséget, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. 

– A foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítését és 

ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást. 

– Törekedjünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat 

maradéktalanul elvégezzék. 

– Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó pedagógus 

feladata. 

– Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adjunk, legyen idő a pihenésre 

és kikapcsolódásra.  

– Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak indokolt 

esetben adható házi feladat. 

 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 

– A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

– Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

– A napi felkészülés otthoni (napközis) ideje nem lehet több 1-2 óránál. 
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2.16 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban, indokolt esetben csoportokat hozunk létre az idegen nyelvi oktatásnál a 

középiskolában. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé 

teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

 

2.17 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 
nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok 

 

Iskolánk az alábbi értékeket tartja fontosnak és értékesnek 

– a befogadó, szegregációmentes, nem szelektáló iskola 

– kulturális sokszínűség bemutatása tanórán és tanórán kívül  

– tolerancia, előítélet-mentesség, a sztereotipizálás elkerülése, közös identitás kialakítása 

a kisebbségi csoportokba tartozó személyekkel 

– a gyermekek otthonról hozott kultúrájának (hagyományok, szokások, hiedelmek stb.) 

értékként való kezelése 

– a saját anyanyelv ismeretének és ápolásának megbecsülése, elismerése 

 

Célunk 

– a tanulók megtanulják kezelni azt a sokszínűséget és különbözőséget, mellyel a 

közösségekben találkoznak 

– olyan készségek kifejlesztése, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal 

való együttműködést megalapozzák. 

 

Feladatunk 

– a tananyag tekintetében a tartalmi integrációra kell törekedni. 
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– tanítani kell a kulturális különbségek, az eltérő szocializáció jellegzetességeit 

– alkalmat kell teremteni a kulturális sokféleség megismerésére és a tolerancia 

képességének kialakítására. 

– elfogadó kulturális és szociális légkör létrehozása. 

– egységes kultúra érzékeny szemlélet formálása 

– etnikai hátterű, eltérő nyelvet beszélő gyermekek sajátos és közös szükségleteire és 

igényeire való odafigyelés. 

 

Színterei 

– Multikulturális tanterv- és tananyagfejlesztés, taneszközök 

– multikulturális tartalmak beépítése az iskolai tantervbe, az egyes tantárgyak anyagába 

– multikulturális tartalmakat megjelenítő tankönyvek, segédanyagok, tanári kézikönyvek 

használata 

– a kisebbségi kultúrát megjelenítő könyvek, gyűjteményes kötetek, kiadványok, 

ismeretterjesztő anyagok, filmek 

– az osztályteremben megjelenő különböző tanulási stílusokra való reflektálás a 

tananyagban  a diákok megtanítása a kritikai gondolkodásra 

– a különbözőség hangjainak és perspektíváinak megjelenése az oktatási anyagokban 

tanórán kívüli programok 

– múzeum és színházlátogatások 

– osztálykirándulások 

– projekthetek alkalmasak a tágabb világ kultúráinak bemutatására,- más népek, szokásai, 

ünnepei, vallásai, kultúra értelmezései, hagyományai. 
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2.18 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

Az iskola egészségnevelési elvei 

Az iskolai egészségnevelési elve alapvetően a prevencióra épül. Ez magába foglalja a korszerű 

egészségnevelést, mentálhigiénét, az egészségfejlesztést, szervezetfejlesztés, az önsegítés 

feladatait, módszereit.  

A holisztikus szemléletmód kialakítása nagyon fontos, hiszen ez a környezeti neveléssel is 

összekapcsolódik. A pedagógusok és a szülők példája erőteljesen támogatja az egészséges 

érték- és szokásrendszer kialakítását. 

Az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépültek már azok a tevékenységek, amelyek a 

pedagógusok és a tanulók egészség-ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és 

pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére szolgálnak.  

 

Az iskola egészségnevelési célja és feladata 

 

Általános célok 

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyerekek, tanulók személyes részvételén keresztül az 

attitűd- és szemléletformálás, a család és a közösség értékeinek megőrzése az egészséges 

életmód kialakításának érdekében. Cél: az önmagával, társaival, az épített és természetes 

környezetével harmóniában élő, egészséges és felelősen cselekvő személyiség kialakítása.  

 

Helyi célok 

Egészséges, boldog, elégedett, önmagában bízó, adottságait, képességeit a lehetségesig 

kihasználó, reális célokért küzdeni tudó fiatalokat nevelni. Olyan nevelőoktató munkában 

hiszünk, amely a lelki, a testi és szellemi nevelést egyszerre valósítja meg annak érdekében, 

hogy tanulóink: 

– önmagukat (lehetőségeiket és korlátaikat) világosan lássák 

– érdeklődésük és képességeik vezérelje továbbtanulásukat 
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– legyenek képesek az önművelésre, a megújulásra, az élethossziglani tanulásra  

– a tudás, a műveltség, a becsületesség, az önzetlenség, a tolerancia legyen számukra a 

legfontosabb emberi érték  

– az életet, egészséget megbecsülő, környezetét védő, hazájára büszke, azért tenni tudó és 

akaró felnőtt válhasson belőle.  

 

Feladataink ennek érdekében 

– információ átadása szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak 

– a lelki és testi egészség holisztikus szemléletmódja épüljön be az iskolai 

tevékenységekbe, a pedagógusok és a tanulók értékrendjébe 

– megfelelő higiénés szokások alkalmazása ( testápolás, fogápolás, a fertőző betegségek 

elkerülését célzó szokásalakítás)  

– az egészséges táplálkozás ismerete és lehetőség szerinti alkalmazása (egyeztetés a 

menza üzemeltetőjével és a büféssel) 

– kulturált étkezési szokások  

– a megfelelő öltözködés szokássá alakítása  

– a szűkebb és tágabb környezet tisztán tartása  

– az osztálytermek esztétikus kialakítása 

 

Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A legfőbb cél, hogy a tanulók az alapelveinkkel összhangban természetes módon 

viszonyuljanak a mindenkori környezetükhöz és a környezetvédelmi kérdések iránt elhivatott 

állampolgárokká válva kreatív, probléma megoldó gondolkodásmóddal rendelkezve 

eligazodjanak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén. Felelős 

autonóm emberként viszonyuljanak az egész Föld adottságainak megőrzésének érdekében.  

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése és a lehetséges 

továbbfejlesztése felé irányul. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását már a 

családban fontos elkezdeni és az oktatásban folytatni. Az iskolában szemléletet csak úgy 

tudunk formálni, hogy minden tantárgynál és minden iskolán kívüli programon törekszünk az 

egységes egész látásmód kialakítására, amelyben a gyermek a természetet és benne az embert, 

szerves egységként érzékeli. Fontos, hogy a szülők megerősítsék a gyermekükben azt a 

környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. 
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Fő nevelési feladataink 

– Önmagukért és másokért, a környezetért érzett felelősségtudat kialakítása és 

fejlesztése. A természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 

szokásrendszer megalapozása. 

– A globális gondolkodás, ökológiai szemlélet, problémamegoldó képesség, innováció 

elősegítése. 

– A környezet ismeretével és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás kialakítása 

 

 

2.19 A gyermekek, a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Általános célok, etikai elvek 

– Az iskolánk a következő irányelvek betartására törekszik: 

– Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség 

– Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a 

o diszkriminációmentesség 

o szegregációmentesség 

o integráció biztosítása 

– minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása. 

– Tiltunk minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy személy 

vagy csoport valós vagy vélt jellemzői (neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, 

nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, 

egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más 

véleménye, szexuális irányultsága nemi identitása, életkora, társadalmi származása) 

alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltjuk a zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás 

alkalmazásának minden formáját 
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A következő irányelveket tartjuk alapvetőnek 

 

– A tanulók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, 

származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti hátrányos 

megkülönböztetésétől való tartózkodás. 

– A hátrányos megkülönböztetés minden eszközzel való megelőzése és megakadályozása, 

kivéve az oktatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges 

megkülönböztetés eseteit. 

– A felvételi eljárás, tanév alatti értékelés, vizsga során az adott szakma, illetve tárgy 

elsajátításához szükséges készségek, képességek, jártasságok, tárgyi tudás minősítése 

az egyedüli szempont. 

– Befogadó, diszkrimináció-mentes légkör biztosítása a tanulók számára. 

– A tanulók emberi értékeit, méltóságát, egyediségének tiszteletben tartása az oktatás 

során. 

 

Intézkedések 

– Az iskola elősegíti a település közoktatási esélyegyenlőségi programjának a teljesülését. 

o Felelős: igazgató 

o Határidő: folyamatos 

– Az iskola folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti 

ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, 

szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

o Felelős: igazgatóhelyettes 

o Határidő: folyamatos  

– Az intézményvezető folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését nehezítő 

esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével és a helyi 

tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra. 

o Felelős: igazgató 

o Határidő: folyamatos 

– Az iskola a sport-és szabadidős programok szervezésénél kiemelten figyelembe veszi a 

fizikailag akadályozott tanulók igényeit. 

o Felelős: nevelési igazgatóhelyettes 

o Határidő: folyamatos 
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A tanulók esélyegyenlőségének panasztétellel kapcsolatos intézkedések 

 

– Az iskola lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai 

esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. 

– Minden szülői, gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét 

írásban rögzíti. 

– Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden 

panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és vizsgálat eredményének 

megállapításába a fenntartók képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. 

– A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések 

végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

– A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt fogalmazhat 

meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől 

függetlenül a szülő/gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást 

kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a panasztételei eljárás dokumentációját 

biztosítja. 

– Az intézmény biztosítja és évente megvizsgálja, hogy stratégiai dokumentumaiba 

beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. 

– Folyamatosan értékeli a tapasztalatokat stratégiai programjaiba. 

– Az intézmény annak fenntartója felé – biztosítja az esélyegyenlőségi terv 

megvalósításával kapcsolatos éves esélyegyenlőségi információszolgáltatást. 

– Az esélyegyenlőség megsértésének megállapítása esetén az intézmény köteles az 

esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot vagy állapotot megszüntetni. 

 

 

2.20 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 
módszerek 

A törvény alapján évente két alkalommal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának 

méréséről.  

Iskolánkban az általános fizikai teherbíró-képesség mérésére a „Hungarofit” tesztrendszert, az 

ehhez kapcsolódó segédkönyvet illetve NETFIT méréshez szükséges segédleteket használjuk. 
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Ez a tesztrendszer kiegészítő vizsgálatában méri és értékeli az optimális testtömeget és az attól 

való eltérést.  

A 2016/2017. tanévben (is) elvégezzük a tanulóinkkal a NETFIT méréshez szükséges 

méréseket, azok eredményeit továbbítjuk a „NETFIT” rendszeren keresztül. /statisztikai 

adatszolgáltatás/. 

 

– Alapvizsgálatában méri és értékeli az egészség szempontjából leglényegesebb 

kondicionális képességeket 

– az aerob kapacitást, amely az állóképességnek legjobb mérőszáma; 

– azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi 

tevékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége pl. a 

tartási rendellenességek leggyakoribb okozói. 

 

Általános vizsgálati szempontok 

– A felmérések megkezdése előtt a tanulóknak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

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

– Az általános fizikai teherbíró képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok 

alapján történik. 

– A kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbák elvégzését az 

izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell kezdeni. 

– A dinamikus erő mérésére alkalmazott próbáknál legalább három kísérleti lehetőséget 

kell biztosítani, melyből a legjobb teljesítmény alapján kell a pontértéket számolni. 

– A mérések és az értékelés során el kell érni azt, hogy a tanulók megszerezzék azokat az 

ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tudatos edzésvégzéshez, a 

pillanatnyi fittségi állapot ellenőrzéséhez. 

 

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérési módszerei 

Aerob vagy alap-állóképesség mérése 

– 2000 m-es síkfutás, 
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– 500 m-es úszás. 

– Izomerő mérése 

A test általános izom erejét, erő-állóképességét legpontosabban hat motorikus próba alapján 

értékelhetjük 

– Az alsó végtag dinamikus erejének mérése (dinamikus ugróerő): helyből távolugrás 

páros lábbal. 

– A kar-, törzs- és a lábizmok együttes dinamikus erejének mérése (dinamikus dobóerő): 

kétkezes labdadobás (vetés) hátra, fej fölött tömött labdával 

– A kar-, törzs- és a lábizmok együttes dinamikus erejének mérése (dinamikus dobóerő): 

egykezes labdalökés helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával 

– A vállövi- és a karizmok erő-állóképességének mérése (dinamikus erő-állóképesség): 

mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, folyamatosan kifáradásig 

– A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése (dinamikus erő-állóképesség): 

hanyat-fekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig. 

– A hátizmok erő-állóképességének mérése (dinamikus erő-állóképesség): hason 

fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig. 

 

2.21 Iskolai közösségi szolgálat 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 6.§ (4) bekezdése rendelkezik 

arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi  szolgálat teljesítése. 

Ennek igazolását először a 2016. január 1 -je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell 

megkövetelni. [97.§ (2)]. 

 

Közösségi szolgálat keretein belül végezhető tevékenységek 

– egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani ezen a tevékenységi területen) 

– szociális és jótékonysági 

– oktatási 

– kulturális, közösségi 
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– környezet- és természetvédelmi 

– katasztrófavédelmi 

– sport- és szabadidős tevékenységek (óvodás korú, sajátos nevelési igényű  

gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közösen). 

– iskolában végezhető tevékenységek (festés, környezet rendezése, az oktatás 

feltételeinek javítása)  

 

A közösségi szolgálat felosztása a tanévek során 

 

A középiskola 9-11. évfolyamán, lehetőség szerint arányosan elosztva, amelytől indokolt 

esetben a szülő kérésére el lehet térni. 

 

Eloszlás 

9.évf: 5+15 óra, 10.évf: 15 óra, 11.évf: 10+5 óra. 

 

Tanévenként legalább 3 órát az iskolában, az iskolai környezet megújításával kell tölteni. 

A 9. évfolyam az érzékenyítés időszaka; előkészítő foglalkozás után lehetőséget biztosítunk 

önkéntesen részt venni iskolai közösségi szolgálati tevékenységben, 

10 -11. évfolyamon pedig kötelezően választani kell a felkínált közösségi szolgálati feladatok 

közül. 

– A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az 50 órán belül 

(szükség szerint a mentorral közösen) legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 

órás záró foglalkozást tart. 

Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje 

nem számítható be a teljesítésbe. 

– A közösségi szolgálat alkalmanként legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás időkeretben 

végezhető. 

– Az iskolai közösségi szolgálat közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő 

szervezeten keresztül valósulhat meg. 
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– Vidéki diákok tevékenysége: lehetőség van arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a 

feladatot. Eltérő helyszínek esetén a szülőnek és tanulónak aktívan részt kell vennie a 

tevékenység megszervezésében. 

A közösségi szolgálat dokumentálása 

– A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza  a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, 

valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. 

– A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy 

mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

– Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi 

szolgálat teljesítését. 

– Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, melyből 

egy példány a tanulónál, egy példány az intézménynél marad. 

– Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a 

felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a 

megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás 

időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 
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3 Alternatíva Általános Iskola, 

Gimnázium, Művészeti 

Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola Szakmai 

Programja 
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3.1 Szakmai program része 

Iskolánkban – eltérően más szakképzést folytató intézménytől – a szakmai és általános képzést 

párhuzamosan szükséges folytatni, mert a művészeti képzést nem lehet két szakaszra bontani: 

a szakmai alapozást nem lehet elkülöníteni a szakmai fejlesztéstől, valamint a gyakorlati 

megvalósítástól. Iskolánk az 1-4. évfolyamokon alapfokú művészeti oktatásban részesíti 

tanulóinkat, az 5. évfolyamtól párhuzamos művészeti nevelést, oktatást, mint 

alapfeladatot lát el /5-13. évfolyamok/. A szakmai képzés feladata a speciális kompetenciák 

fejlesztése: iskolánkban kiemelt jelentősége van az alkotóképesség fejlesztésének. Az alkotás 

folyamata nemcsak az elgondolást, a döntést, hanem a kivitelezést: a produktum létrehozását is 

magába foglalja. . A művészeti képzés bizonyos mértékben az egyéni, individuális képzésre 

helyezi a hangsúlyt, a képzőművészetben az egyéni alkotó munkára való felkészítés iskolánk 

feladata.  A művészeti ismeretek elsajátítása mind az individuális, mind pedig a közösségi 

képzés során az egyéni illetve a csoportos /kiscsoportos/ oktatást igényli. A növendékek egyéni 

képességei, fejlődésük, tehetségük kibontakozásának üteme és sajátosságai eltérőek, ezért 

pedagógiailag is részletesen kidolgozott és “testreszabott” módszereket kell biztosítanunk. 

Csak így valósíthatjuk meg a teljes differenciált oktatást, a tehetséggondozás feladatát 

figyelembe véve.  A művészeti képzés szerves részét képezi a tanévenként két alkalommal 

megrendezett művészet projekt táborunk, ahol a tanulóink a tanteremben elsajátított szakmai-

elméleti tudást, gyakorlati alkotó munkával kiegészítve teszik teljessé. A szakmai gyakorlat és 

elmélet egymástól elválaszthatatlan, egymást erősítve szoros egységet alkot, és folyamatos 

fejlesztést igényel.  A művészeti projekt táborban, elsősorban azokkal a tananyagokkal 

foglalkoznak, amelyeket tantermi kereteken belül, vagy nehézkesen, vagy pedig egyáltalán nem 

tudnak elsajátítani, csak elméleti szinten. Ide tartoznak a térművészetek, a land art, street art , 

recycling art ( újrahasznosított művészet) , a tájképfestészet és rajzolás, tájképfotózás, a színtan 

és színtani impressziók befogadása és megértése, majd gyakorlati megoldása. A táborban 

projekttől függően elfogadott az egyéni, illetve a csoportos alkotó munka, annak függvényében, 

hogy az adott feladat mi módon segíti az egyén fejlődését és szakmai előmenetelét. A projektek 

során az alkotó munkával párhuzamosan fejlődik a kreatív gondolkodás, a tervező képesség, a 

társas kapcsolatok, az empatikus gondolkodás.  Lévén, hogy a tábor és az effektív munka a 

természetben zajlik, elengedhetetlen részét képezi a projekt megvalósításának a 

környezetvédelem, a természet tisztelete, megóvása, gondozása, és a környezetkultúra 

különböző elemeinek a megismertetése. A természet közeliség és az erdő élőlényeinek- 

növényeinek megfigyelése és azok rendszerezése a későbbi, vagy az aktuális természetismereti 
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tananyag gyakorlati kiegészítésére is jó alkalom. A közös alkotómunka, és a tábori élet, 

nagyban hozzájárul az iskola társadalmi életének kohéziójához, a tanár diák kapcsolat 

elmélyítéséhez, továbbá az egyéni alkotómunka,  a csoporton belül betöltött szerep, valamint a 

projektek megvalósítása nagyban segíti az egyén önállósodását és a felelősségtudat fejlődését.  

 

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati 

felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek önállóan, elméletileg megalapozottan és 

szakszerűen ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, 

foglalkozásokat. 

 

E cél elérése érdekében a képzés 

- nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és speciális 

szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munka tevékenység ellátásához, 

- alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható 

szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai 

fejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni, 

- neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható 

munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalásra, 

- fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét, ki kell 

fejleszteni igényüket pontos, jó minőségű munkavégzésre. 

 

Az iskolai rendszerű képzés célja, hogy a központi programban megfogalmazott kompetenciák, 

feladatprofilok, tulajdonság profilok oktatásával teljesítmény képes tudással léphessenek ki a 

munkaerő piacra. 

A szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség 

formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is a szakmával 

összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével. 

 

3.1.1 A szakképzésbe való bekapcsolódás feltételei 

– az ötödik évfolyamra: alapfokú művészeti oktatásban való részt vétel, vagy 

szintfelmérés, szükség esetén felzárkóztató foglalkozások 

– a hatodiktól nyolcadik évfolyamokra való csatlakozás feltétele: különbözeti vizsga 
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– kilencedik évfolyamra: általános iskolai végbizonyítvány, művészeti előképzettség, 

szintfelmérés, felvételi meghallgatás 

– tizedik, tizenegyedik évfolyamtól való becsatlakozás: művészeti előképzettség, szakmai 

gyakorlat szintfelmérés, különbözeti vizsga 

– szakképző évfolyamokra /13,14. évfolyam/: szakmai érettségi vizsga, teljesített szakmai 

gyakorlat, felvételi meghallgatás 

– alkalmassági igazolás 

 

3.1.2 Párhuzamos művészeti nevelés, oktatás heti óraszámai 

párhuzamos művészeti 

képzés 

    5.  6. 7. 8. 

Vizuális kultúra     +1 +1 +2 +2 

Művészettörténet       +1 +1 

 

 

3.1.3 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A tanulók a magasabb évfolyamba lépés feltételeit a tanévre előírt tantárgyi követelmények 

teljesítésével szerzik meg. A követelmények a tantervekben kerültek megállapításra. 

 

A modulok, tananyagelem, tantárgyak követelményeinek teljesítése az esetleges hiányosságok 

pótlására lehetősége nyílik minden tanulónak  

A) félévenként, illetve évvégén – egyedi esetekben, szükség esetén a tanár, szaktanár 

által kijelölt, ezektől eltérő külön időpontban – az osztályozó tudásfelmérő, 

modulzáró vizsgák alkalmával.  

B) Módot biztosítunk arra is, hogy más intézményekben előzetesen szerzett 

ismereteket, tudást felmérjük és beszámítsuk a képzésbe történő bekapcsolódástól, 

illetve azt követően az intézmény vezetője részéről határozatban megjelölt 

beszámolási időpontig.  

Az ilyen tudásméréseken a tanulók által elért eredményt az előírásoknak megfelelő formában 

és módon az osztálynaplóban és/vagy jegyzőkönyvben határozatban rögzítjük. 
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3.1.4 A szakmai elő tanulmányok beszámíthatósága 

 

A második vagy további szakképesítések megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatók 

írásban kérhetik előzetes tanulmányok beszámítását. A beszámíthatóságát a szakmai 

programok tartalmazzák. 

A szakmai képzés szervezésének általános feltételei között szereplő beszámíthatóságát 

figyelembe véve az iskola igazgatója dönt a kérelmekkel kapcsolatosan. 

 

3.1.5 Szakmai gyakorlat képzési helyeinek, formáinak bemutatása 

 

A szakképzésben a központi tanterv által meghatározott gyakorlatok (beleértve a nyári - pl. 90-

120 órás - összefüggő gyakorlatokat is) szervezése – különös tekintettel a tényleges indításra 

kerülő szakmákra – alapvetően, meghatározó módon a fenntartó által biztosított 

szaktantermekben ( tanműhelyben) , valamint olyan intézményekben, és gazdálkodó 

szervezeteknél, az adott szakma vállalkozóinál un. „kihelyezett” gyakorlati helyszíneken 

folyik, amelyek biztosítják a szakmai követelményekben meghatározott feltételeket.  

A ténylegesen indított képzéseknél ez utóbbiakra kisebb óraszámmal („üzemlátogatás”, nyári 

gyakorló nap, hét, projekt feladatok… stb. formájában) kerül sor.  

 

Az iskola és a gyakorlóhelyek közösen készítik el a gyakorlatok tervét, helyét, feltételeit. 

Az iskola megfogalmazza a központi tantervnek megfelelően, az egyes területi gyakorlatok 

követelményeit, a gyakorlati leírások pontosan rögzítik az általános és speciális feladatokat. 

 

A szakmai gyakorlatok, amelyek segítik a tanulókat abban, hogy képessé váljanak az alapvető 

szakmai feladatok ellátására. A tanulóknak a gyakorlat során lehetőséget biztosítunk az 

problémák megbeszélésére, egyes konkrét esetek bemutatására, elemzésére. 

A szaktanár a tanulók gyakorlatokon nyújtott teljesítményét érdemjegyekkel értékeli. 

A gyakorló területekkel az iskola szoros szakmai- és munkakapcsolatban áll. Az iskola 

részletesen tájékoztatja a tanulók képzésével foglalkozó szakdolgozókat is a diákokkal 

szembeni elvárásokról és a követelményekről. A szakmai egyeztetés és értékelés folyamatos. 

A szakmai gyakorlatokon is cél (a szakmai ismeretek elsajátíttatása mellett) a szakma 

szeretetre, a fegyelmezett munkára, az önállóságra és felelősségvállalásra nevelés.zz 
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3.2 A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 54 211 10. számú, Művészeti és médiafotográfus megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó ../201.. (…. ...) … rendelet  

alapján készült. 

 

A 2020. szeptember 01. napjától hatályos Alapító Okirat és Működési Engedély 

tartalmazza, az 54 211 11 Képző - és iparművészeti munkatárs képesítést, ezen belül, a 

Festő, Kerámiaműves, Textilműves, Üvegműves és Szobrász szakokat. Jelen Pedagógiai 

Programban a Szobrász szak helyi tanterve került kidolgozásra, a 2020/2021. tanévben 

kizárólag ezt a szakot indítjuk el, a 2019/2020. tanévben a nyolcadik évfolyamon végzett 

tanulóink kilencedik évfolyamán.  

Amennyiben igény mutatkozik az Alapító Okiratban és Működési Engedélyben felsorolt 

szakok valamelyikére, az indításra kerülő szakra vonatkozó helyi tantervvel kiegészítjük 

a jelen Pedagógiai Programot. /Jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata, szükséges 

módosításának határideje: 2021. június 30./ 
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3.2.1 A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54211 10 

Szakképesítés megnevezése: Művészeti és médiafotográfus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés és kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző-és iparművészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

3.2.2 A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik évfolyam 

elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

 

3.2.3 A szakképzés szervezésének személyi és tárgyi feltételei 

 

Személyi feltételek 
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A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

3.2.4 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

168 

 

 

3.3 Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai 
óraszámok 

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsáv 

Szakgimnázium 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 13 óra/hét 468 óra/é 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 13 óra/hét 468 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 11 óra/hét 341 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2739 óra  3038 óra 

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2237 óra  2505 óra 
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(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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3.4 1. számú táblázat: A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak 
heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

órasz

ám 

heti 

órasz

ám 

ö

g

y 

heti 

órasz

ám 

ö

g

y 

heti 

órasz

ám 

heti 

órasz

ám 

heti 

órasz

ám 

ö

g

y 

heti 

órasz

ám 

e 
g

y 
e 

g

y 
e 

g

y 
e 

g

y 
e 

g

y 
e 

g

y 
e 

g

y 

A fő 

szakképe

sítésre 

vonatkoz

óan: 

Összesen 

A 

tantárgy 

a fő 

szakképe

sítéshez 

tartozik? 

2 6 2 6 
6

0 

2 6 
6

0 

3

,

5 

4

,

5 

1

2 

1

9 

9

,

5 

2

1 1

2

0 

1

2 

1

9 

Összesen 8,0 8,0 8,0 8,0 31,0 30,5 31,0 

11499-

12 

Foglalkoz

tatás II. 

Foglalkozta

tás II. 
igen                     

0

,

5 

        

0

,

5 

  

11498-

12 

Foglalkoz

tatás I. 

(érettség

ire épülő 

képzések 

esetén) 

Foglalkozta

tás I. 
igen                     2         2   

10586-

12 

Művésze

telmélet 

és 

ábrázolá

s 

Művészett

örténet 
igen 1   1     1     1   2   4     2   

Rajz, 

festés, 

mintázás 

gyakorlat 

igen   3   2     2     2   8   8     8 

10588-

12 

Tervezés 

és 

technoló

gia  

Anyagisme

ret 
igen 1   1     1     1       4         

Tervezés és 

gyakorlat 
igen   3                       3       

10589-

12 

Kortárs 

szakmai 

környeze

t 

Kortárs 

művészettö

rténet 

igen                     3         3   
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Technika

i 

médium

ok 

elmélete   

 Technikai 

médiumok 

elmélete   

igen                 

1

,

5 

  

4

,

5 

  

1

,

5 

    

4

,

5 

  

Technika

i 

médium

ok 

gyakorlat

a  

Fotó és 

multimédia 

gyakorlat  

igen       4     4     

2

,

5 

  9   
1

0 
    9 

Szakmai 

rajz és 

tipográfi

a  

Tipográfia 

és 

prezentáció

készítés 

gyakorlata  

igen                       2         2 

11887-

16 

Kulturális 

program

ok és 

projekte

k 

szervezé

se 

Projektterv

ezés és 

projektmen

edzsment 

nem 1   

0

,

5 

                            

Projektterv

ezés és 

projektmen

edzsment 

gyakorlata 

nem       

0

,

5 

                          

Rendezvén

yszervezés 
nem           1                       

Rendezvén

yszervezés 

gyakorlata 

nem                   1               

12045-

16  

Képző- 

és 

iparműv

észeti 

alapisme

retek 

Szakmai 

projekt 

gyakorlat 

nem   1   2     2   

0

,

5 

1

,

5 

              

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülni. 
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3.5 2. számú táblázat: A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak 
és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 
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7 6
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3

9 
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5 
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3

7
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5
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20

77 

3

4

2 

7

5

6 
1

2

0 

3

7

3 

5

8

9 

20

60 

Összes

en 
288 289 289 249 962 1098 962 

Elméle

ti 

óraszá

mok  

(arány 

ögy-

vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 

699 óra (31,8%) 
  715 óra (32,8%) 
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Gyako

rlati 

óraszá

mok  

(arány 

ögy-

vel) 

z 

tar

to

zi

k? öt évfolyamos képzés egészében: 

1378 óra (68,2%) 

1345 óra 

(67,2%) 

114

99-

12 

Fogl

alko

ztatá

s II. 

Foglal

koztat

ás II. 

ig

en 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
1

6 
0 16 0 0   

1

6 
0 16 

Munka

jogi 

alapis

merete

k 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munka

viszon

y 

létesíté

se 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Állásk

eresés 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munka

nélküli

ség 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

114

98-

12 

Fogl
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ztatá

s I. 

(éret

tségi

re 

épül

ő 
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ás I. 
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en 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
6

4 
0 64 0 0   

6

4 
0 64 

Nyelvt

ani 

rendsz

erezés 

1 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvt

ani 

rendsz

                    0 8   8 0 0   8 0 8 
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3.6 2020/2021. tanévtől, felfutó rendszerben 

 

3.6.1 Képző- és iparművészet ágazati szakmaterület  

 

A képző- és iparművészet ágazat szakképesítései megszerezhetők a szakmairányok képzési 

szintjétől függően: érettségi utáni kétéves képzés vagy 9-13. osztály a szakgimnáziumban, 

illetve érettségi utáni 2 éves képzésben.  

Képző- és iparművészeti munkatárs szakképesítés: 
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Festő, Szobrász, Kerámiaműves, Textilműves, Üvegműves  

 

A szakképesítéssel rendelkező - vizuális műveltsége, rajztudása, szín- és forma kultúrája, 

tervezési és/vagy gyártási tapasztalat birtokában - önálló alkotó munkát végez vagy alkalmazott 

kreatív, kivitelezői feladatokat lát el. Különböző anyagok, technikák és technológiák 

alkalmazásával egyedi sík és plasztikus tárgyakat hoz létre, fotográfiát, mozgóképet készít vagy 

minta alapján sorozat termékeket gyárt. Tevékenysége a szakképesítésétől és szakmairányától 

függően hozzájárul a 21. századi tárgyi környezet és vizuális kommunikáció alakításához vagy 

a magyar népi kultúra megőrzéséhez. Kompetencia elvárás A szakképesítéssel rendelkező 

képes az adott kreatív és művészeti területen a szakképesítésnek és szakmairánynak megfelelő 

tervezői, alkotói, kivitelezői feladatokat ellátni. Az ágazat szakembereit motiváltság, 

problémaérzékenység, fejlődőképesség, együttműködési készség, innovativitás és reprodukáló 

képesség jellemzi. A tárgykészítéshez, az alkotó folyamatokhoz a fantázia, kreativitás és 

kitartás együttesen szükséges, amely a sorozatgyártás feladatai esetében gyakorlatias 

megközelítéssel és monotónia tűréssel párosul. A szakképesítéssel rendelkező a 

szakképesítéstől és szakmairánytól függően a kreatív ipar, a képző- és iparművészet, valamint 

a népművészet szakmai területein alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként dekorációs, 

grafikai, fotográfiai, divat-, jelmez és díszlettervezői, valamint kerámia, porcelán készítő 

munkát végez, vagy a népi kézművesség valamely tradicionális mesterségét folytatja. Ajánlott 

minden fiatal számára, akit érdekel a változatos alkotómunka, aki szeretné a vizuális 

környezetünket formálni, szakmai feladatait egyedi módon megoldani, munka feltételeit, 

megrendelői bázisát önállóan kialakítani és/vagy tanulmányait a művészeti felsőoktatásban 

folytatni.  

3.6.2 Képző- és iparművészeti munkatárs (szakmairány) 

V. Képző- és Iparművészeti ágazat, Képző- és iparművészeti munkatárs (szakirány 

megjelölésével), érettségi utáni kétéves képzés vagy 9-13. osztály a szakgimnáziumban. 

Kimenet: Képző- és iparművészeti munkatárs (szakirány megjelölésével)  

Szakmairányok: Festő, Szobrász, Kerámiaműves, Textilműves, Üvegműves 

 

A Képző- és iparművészeti munkatárs átfogó vizuális műveltséggel, fejlett szín- és forma 

kultúrával, rajz festészeti-, plasztikai, tervezési tapasztalattal rendelkezik, a szakmairányának 

megfelelő különféle alkotói és kivitelezési feladatokat lát el. Kompetencia elvárás A 
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szakiránynak megfelelő alkotói- tervezői gyakorlat, probléma érzékenység, motiváltság, 

fejlődőképesség, együttműködési készség, innovatív és reproduktív képesség: a fantázia, 

kreativitás és kitartás együttese.  

A szakképesítéssel rendelkező: ‒ Festő – a színek és festőtechnikák ismeretében, az egyedi 

képi kifejezés és dekorativitás szándékával különféle témájú és stílusú táblaképet fest, új és 

műemléki épületeken murális feladatokat lát el. Képzőművészeti események résztvevője.  

‒ Szobrász – a hagyományos és új anyagok (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) 

felhasználásával és különféle eljárásokkal (mintázás, faragás, öntés, domborítás) önállóan, 

alkotó módon oldja meg a plasztikai feladatait. Új és műemléki épületek díszítő gipsz 

szobrászati munkáit végzi, épületdíszítő elemek prototípusait és gyártó formáit készíti el, 

egyedi szobrokat farag. 

‒ Kerámiaműves – a legősibb kézműves eljárásokkal vagy a legújabb gépi gyártási 

technikákkal a kerámia és porcelán anyagokból egyedi és sokszorosított tárgyakat készít. 

Tervez, kísérletezik, tárgyait felrakással, korongozással, öntéssel vagy préseléssel hozza létre, 

különböző égetési technikákat használ. 

-Textilműves - a különböző feladatoknak vagy megrendelői igényeknek megfelelően elkészíti 

a textil anyagok és öltözékek minta- és formaterveit. Számítógépes szakmai programokat 

használ, manuális terveket készít. Kézi szövéssel, kézi festéssel, textil nyomással, varrással 

textil tárgyakat tervez és kivitelez.  

‒ Üvegműves - síküveg alkotásokat, öblösüveg használati és dísztárgyakat tervez, hoz létre, 

kísérletezik a különféle anyagokkal, technikákkal, szervezi a gyártási folyamatokat, lépést tart 

a legújabb gyártási technológiákkal.  

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a változatos alkotómunka, aki szeretné a vizuális 

környezetünket formálni, szakmai feladatait egyedi módon megoldani, munkafeltételeit, 

megrendelői bázisát önállóan kialakítani és/vagy tanulmányait a művészeti felsőoktatásban 

folytatni. 
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4 Alapfokú Művészetoktatás 
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4.1 AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLJA, FELADATA 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 

személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált 

vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek A program keretében folyó 

vizuális nevelés alkalmat ad a képző-és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók 

szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti 

szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók 

személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a 

klasszikus és kortárs képző-és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja 

ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik 

vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. A vizuális 

művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a 

művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit 

megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 

 

 

4.2 A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi 
szabályozásában 

 

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

közoktatásról szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, 

hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és 

fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás 

a művészi kifejezőkészségeket alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A 

művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek 

megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában. 
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2. A közoktatásról szóló törvény 8/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú 

művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv a 

művelődési és közoktatási miniszter által - művészeti áganként - kiadott alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon 

továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat minden 

tanuló. A követelmény és a tantervi program szakít a központi tantervi szabályozás formájával, 

ehelyett alap a helyi tantervek, a tantárgyi programok kidolgozásához. 

3. A követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységesítést szolgáló 

közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége 

épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai 

törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. 

Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez 

megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és óraterve az egységes 

követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez - átlagos feltételek mellett - a 

jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és 

követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és a helyi tantervek 

kidolgozását, ezeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részként kezeli. 

 

 

4.2.1 Irányelvek 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók 

számára biztosítja készségek, képességek fejlesztését, az alkotó és önkifejező képesség 

kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és 

tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti 

készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó 

alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú 
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művészetoktatás valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és oktatási tartalmak 

egységesen és arányosan érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat, 

amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 

művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat és tantervüket, melyet a helyi igények 

és célok figyelembevételével fogalmazhatjuk meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a 

különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és 

bábművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és 

kifejező képességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az 

ismeretgazdagítást, a személyiségformálás eszközként kezeli, követelményeit a gyermek 

életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 

művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés 

tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a 

magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül. 

 

 

4.3 Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók 
személyiségfejlesztésében 

1. A művészeti tevékenység mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és 

egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti 

nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen 

tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 

kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és 

iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben ötvöződnek. 

2. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, örökítő szerepét, megérteti, 

hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 
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3. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják 

ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az 

eredményes szereplés összetevői. 

4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

5. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és 

fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség 

értékét, erősítse a közösséghez való kötődést. 

 

 

4.4 Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének 
értelmezése 

1. E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes 

szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam befejezésére 

írják elő a tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a tanulók tudásának 

elmélyítéséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassabb tanulási tempó 

figyelembevételéhez. 

2. A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, 

feldolgozására, rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására 

helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé 

tevő jártasságát, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 

fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

egymásra épülően határozza meg a követelményszinteket. 

3. A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben azonosan 

érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat és feltételeket, 

amelyeket minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

4. A követelmények az egyes szakokon az adott szakaszokban (alapfok, továbbképző) a 

tanulók elérendő tudását, készség szintjét határozzák meg. 

5. A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi 

tantervekben olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek 

megalapozzák az általános és részletes követelmények megvalósítását. 
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4.5 AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS 
CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett 

a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és 

képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 

környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet 

fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok 

vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 

széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeket és alakítja készségeket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon a tanulók képességétől és szorgalmától függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 

kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében 

és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 

 

4.6 A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 
FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 
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Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 

művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

 

Készítse fel a tanulót 

– a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

– a vizuális információk, közlemények megértésére, 

– a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

– tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

– a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

– a kifejezési eljárások használatára, 

– élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

– a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

– a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

– a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

– tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

– tervezésre, konstruálásra, 

– a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

– eszközhasználatra, anyagalakításra, 

– a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

– tárgykészítésre, környezetformálásra, 

– a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

– a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

– a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

– a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

– a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

– a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

– a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

– Alakítsa ki a tanulóban 

– az esztétikum iránti igényt, 

– az esztétikai élményképességet, 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

192 

 

 

– az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

– Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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4.7 A képzés struktúrája 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

Óraterv 

Tantárgy  Évfolyamok 

   

Előképz

ő 

 Alapfok  Továbbképző 

   1.  2.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

10. 

 Vizuális 

alapismeretek 

 2-

4 

 2-

4 

                    

 Rajz-festés-

mintázás 

     2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Műhely-előkészítő      2  2                 

 Műhelygyakorlat          2  2  2  2  2  2  2  2 

 Szabadon 

választható 

tantárgy 

     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 Szabad sáv      1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 Összesen:  2-

4 

 2-

4 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 

átcsoportosítható. 
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A képzés tanszakai, tantárgyai 

Az előképző komplex művészeti tantárgya: 

– Vizuális alapismeretek 

Kötelező tantárgyak: 

– Rajz-festés-mintázás 

– Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

– Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

– Média: fotó-videó 

– Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, 

kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománc készítő 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

– Művészettörténet 

– Népművészet 

 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. 

A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket. 

A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti 

műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. 

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási 

óráin részt vehet. 
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4.8 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEI 

4.8.1 A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

4.8.2 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 

meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az 

nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A vizsga tantárgyai 

– rajz-festés-mintázás 

– műhelygyakorlat 

 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy: 

– művészettörténet, 

– népművészet 

A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll. 
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A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, 

amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló 

a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

4.8.3 A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 

egyéni versenyzőként - a verseny felhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakon megszerzett 

alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás 

tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

4.8.4 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

vizsgatantárgy végső eredmény meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott 

osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga-tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tenni, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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4.9 Közös kötelező tantárgy 

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és feladatrendszert 

határozza meg: 

– a látás és a látvány értelmező képesség fejlesztése, 

– a látvány értelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

– a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

– a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése 

o az elemzés, 

o az elvont gondolkodás, 

o a képi gondolkodás, 

o a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 

– jártasság a térábrázolásban és a geometria alap elemeiben, 

– jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

– a plasztikai és a sík művészeti technikák készségszintű elsajátítása, 

– az egyes festői és szobrászati technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) 

megismerése, alkalmazása, 

– a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 

– a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 

 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

– a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

– a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

– a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

– A tanuló legyen képes 

– a látványt értelmezni, 
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– a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

– síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

– a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

– a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

– azok jel- és jelentés rendszerét, 

– a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, 

– az ábrázoló geometria alapelemeit, 

– a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 

– a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejező eszközeit és azok jelrendszerének 

alapjait, 

– a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az anatómia alapvető törvényszerűségeit, azok ábrázolási konvencióit, 

– a művészettörténet nagy korszakait. 

– A tanuló legyen képes 

– a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) 

feldolgozására, 

– a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

– sík- és térbeli művek létrehozására, 

– konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

– a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására 

(tanári segítséggel), 

– a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során felhasználni. 
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4.10 A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, A RAJZ-
FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

4.10.1 1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

4.10.2 2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, 

képtárgy alkotó tudása. 

A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látvány megfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a 

gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról - 

grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző 

műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti 

technikákban való jártasságát, képességét. 

 

A rajz festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 

A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti 

(rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait 

(tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúra tanulmányok...). A tanuló 

által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megoldások. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 
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Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány 

témája lehet: 

– természetes forma, 

– mesterséges forma, 

– forma és mozgás, 

– forma, tér, szerkezet. 

4.10.3 A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

– gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

– képzőművészeti technikákban való jártasság, 

– kísérletező készség, 

– tervező, feladatmegoldó készség, 

– kreativitás, 

– manuális készség. 

 

4.11 A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

4.11.1 A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc, 

4.11.2 A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látvány megfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak 

megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgy alkotó tudása. A 

feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról - grafikáról, 

festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai 
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törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi igényességét. 

 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 

A projekt feladat megoldását bemutató portfólió szemléltesse az intézmény által 

meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) 

feladat megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, 

szerkezeti rajzok, forma- kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúra tanulmányok, 

plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculat tervek...), a feladatra adott választ vagy 

válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet: 

– természetes formák, 

– mesterséges formák, 

– külső vagy belső tér, 

– térben megjelenő figura, 

– portré. 

 

4.11.3 A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

– gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

– tervező, feladatmegoldó készség, 
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– képzőművészeti technikákban való jártasság, 

– kísérletező készség, 

– kreativitás, 

– manuális készség, 

– művészeti ismeretek, 

– esztétikai érzékenység, 

– tárgyalkotó készség, 

o a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 

 

4.12 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLAT 

 

4.12.1 FESTÉSZET TANSZAK CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI 

KÖVETELMÉNYEK 

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg 

– azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, 

– a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben, 

– a festészeti technikákat, kifejezési nyelvi eszközeit, 

– a szín és fény alapvető összefüggéseit, 

– a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 

– a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 

– a festészet határát tágító képzőművészeti eljárásokat. 

– A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló 

– sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 

– szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és 

történetéről. 

– A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében 

eligazodni, önálló alkotásokat készíteni. 

 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 
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– a hagyományos festészeti technikákat, 

– a technikák alkalmazásának módozatait, 

– a festészet történetének nagy korszakait, 

– a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett 

síkplasztikák), 

– a fotó, film, videó, számítógép szín alkotó és -visszaadó szerepét. 

– A tanuló legyen képes 

– a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 

– figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

– vázlatokat készíteni, és azok után festményeket alkotni, 

– síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 

– a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, 

computergrafika) alkotni, 

– véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 

– A tanuló a továbbképző végén ismerje 

– a festészet technikai eljárásait, 

– a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 

– a kompozíció törvényeit, 

– a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (video 

festészet, computer festészet), 

– a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet), 

– a festészettörténet nagy alkotásait, 

– a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 

– azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, 

elemezhet. 

 

A tanuló legyen képes 

– önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és 

létrehozására, 

– saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására 

(portfolió készítése), 

– a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 
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– önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, 

– véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására. 

 

4.13 FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, A 
FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

4.13.1 A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás3 max. 90 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- képtárgy készítés 130 perc 

4.13.2 A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló festőművészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, kép építési szabályairól, 

színtani alapjairól megszerzett ismereteit. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

festészeti technikákban elért jártasságát, tudását. 

 

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy alkotás 

sorozat. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti 

alkotás, amely lehet: 

                                                

 
3 A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza. 
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– belső tér egy részletének feldolgozása, 

– külső tér egy részletének feldolgozása, 

– irodalmi mű illusztrációja, 

– emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 

– érzelmi hangulatot kifejező önarckép sorozat, 

– figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 

– díszletterv. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített festészeti alkotás. 

A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 

– különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 

– a belső tér egy részletének ábrázolása, 

– portré vagy önarckép, 

– képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, 

stílustanulmány. 

4.13.3 A vizsga értékelése 

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– rajzi, tervezői képesség, 

– képépítés, kompozíció, 

– kifejezőerő, hangulati hatás, 

– tartalomhoz illő technika megválasztása, 

– a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 

– anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

– a kész munka összhatása. 
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4.14 A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

4.14.1 A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás4 max. 120 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- képtárgyalkotás 180 perc 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc 

4.14.2 A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látvány értelmező, 

megjelenítő, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. Az 

alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, 

művészi igényességét. 

 

A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti 

alkotás vagy alkotás sorozat. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, 

amely lehet: 

– csendélet, 

                                                

 
4 A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza. 
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– portré, 

– lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba ...), 

– jelmezterv, 

– reklám téma feldolgozása. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 

A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, 

színes terv vázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített 

festészeti alkotás, amely lehet: 

– természetes vagy mesterséges forma, 

– enteriőrbe elhelyezett figura, 

– saját fotó feldolgozása, 

– illusztráció, 

– elbeszélő képsorozat saját témára. 

4.14.2.1 A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma 

– a festészet anyagai, technikai eszközei, 

– festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentés rendszere), műfajai, 

– festészeti technikák és technológiák, 

– a festészet műfaji sajátosságai, 

– a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 

– a festőművészet stíluskorszakai, 

– a magyar festészet jeles képviselői, 

– egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
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4.15 3. A vizsga értékelése 

4.15.1.1 3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga 

értékelésének általános szempontjai: 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 

– a tervező és kivitelező képesség, 

– színtani ismeretekben való jártasság, 

– a kompozíció törvényeinek ismerete, 

– a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 

– eredetiség, egyediség, 

– a kész munka összhatása. 

4.15.1.2 A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga 

értékelésének általános szempontjai: 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

– kommunikációs készség. 
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4.16 SZOBRÁSZAT TANSZAK; CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI 
KÖVETELMÉNYEK 

A szobrász műhelymunka célja 

– a vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati ismeretek 

tanítása és gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót a tárgyalkotásra, a 

plasztikai alakításra, a szakirányú továbbtanulásra. 

A szobrász műhelymunka feladata a vizuális neveléssel párhuzamosan olyan alapozó és 

speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok megvalósulását. 

A műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulót 

– a szobrászművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, megnyilvánulási formáival, 

– a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel, 

– a szobrász műteremmel és felszerelésével, 

– a munka során használt anyagok és szerszámok használatával, 

– a kéziszerszámok készítésével, 

– a klasszikus szobrászat formai megoldásaival, és az azoktól való elszakadás 

lehetőségeivel, 

– az új anyagokkal és azok használatával, 

– a kreatív feladatmegoldásokkal a tervtől a kész munkáig. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

– a szobrászat fontosabb eredményeit, művészettörténeti időrendiségben, 

– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, 

– a szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját, 

– a gyakorlatban megismert anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználási területét, 

– a balesetvédelmi szabályokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes 

– az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást, 
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– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 

– a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint, 

– felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget. 

A tanuló rendelkezzen 

– biztos rajztudással, 

– műelemzési készséggel, 

– agyagból történő mintázás készségével, 

– a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

– a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 

– a szobrászat klasszikus műfajait, 

– a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 

– a szobrászműterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű 

kezelését, 

– a műalkotás és a környezet összefüggéseit a szobor - enteriőr viszonylatában, 

– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

A tanuló legyen képes: 

– a tervszerű, igényes munkavégzésre, 

– önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében, 

– terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni, 

– megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 

– az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe, 

– a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 

– pozitív formát készíteni agyagból, gipszből, 

– a szobrászatban használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, gipszelő 

szerszámok...) előállítani, 

– arányos kicsinyítésre és nagyításra, 

– a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására, 

– az alapvető anatómiai ismeretek alkalmazására, 
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– a szobrászat hagyományos anyagainak (terrakotta, fa, kő, bronz...) használatára, 

– a szobrászat segédanyagainak (gipsz, plasztilin...) alkalmazására, 

– a megmunkáláshoz szükséges kézi szerszámok és gépek használatára, 

– a feladatnak megfelelő váz- és tartószerkezet összeállítására, 

– érem, relief, portré, ember- és állatfigura mintázására, faragására, 

– biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 

 

4.17 A SZOBRÁSZAT TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI; A 
MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

4.17.1 A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Rajz-festés-mintázás5 max. 90 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 180 perc 

– rajzi, tervezési feladat 40 perc 

– plasztikai tárgykészítés 140 perc 

4.17.2 A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a szobrászat 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és 

formatani ismereteiről megszerzett tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása 

mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását. 

 

A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

                                                

 
5 
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A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy 

tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján megvalósított 

alkotás, amely lehet: 

– mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

– mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 

– drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 

Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy 

egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

– mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti tanulmány vagy 

illusztráció, 

– szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika. 

4.17.3 A vizsga értékelése 

A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete, 

gyakorlati alkalmazása, 

– térépítés, kompozíciós készség, 

– egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása, 

– a kész munka összhatása. 
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4.18 A SZOBRÁSZAT MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

4.18.1 A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 240 perc 

– rajzi, tervezési feladat 50 perc 

– plasztikai tárgyalkotás 190 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Szobrász műhelygyakorlat max. 10 perc 

4.18.2 A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat tükrözze a tanuló 

gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 

plasztikai tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért 

jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

 

A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy 

tárgyegyüttes. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján megvalósított 

alkotás, amely lehet: 

– mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

– mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 

– drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika, 

– épülethez készült szobrászati díszítőelem. 
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A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 

Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy 

egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

– mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, 

– természeti tanulmány vagy illusztráció, 

– szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika, 

– építészeti díszítőelem. 

4.18.3 A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

– a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai, 

– szobrászati technikák és technológiák, 

– a szobrászat műfaji sajátosságai, 

– a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

– a szobrászat stíluskorszakai, 

– a szobrászat és az építészet kapcsolata, 

– a magyar szobrászat jeles képviselői, 

– egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

4.18.4 A vizsga értékelése 

A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

– rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 

– formatani ismeretekben való jártasság, 

– térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

– a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 

– egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 
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– kreativitás, egyediség, 

– a kész munka összhatása. 

A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

– kommunikációs készség. 

 

Kötelező tárgy: vizuális alapismeretek / rajz-festés-mintázás műhelyelőkészítő / 

műhelygyakorlat 

 

Tantárgy Órák száma 

előképző alapfok továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kötele- 

ző 

tárgy 

vizuális 

alapismer

etek 

4 4 - - - - - - - - - - 

rajz-

festés- 

mintázás 

- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

műhelyel

őkészítő 

- - 2 2 - - - - - - - - 
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műhelygy

akorlat 

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választ 

ható 

tárgy 

művészet

történet 

- - (2) (2) (2) (2

) 

(2

) 

(2) (2

) 

(2) (2) (2) 

Összesen: 4 4 4(6) 4(6) 4(6) 4(

6) 

4(

6) 

4(6) 4(

6) 

4(6) 4(6) 4(6) 

Választható tantárgyak: népművészet, művészettörténet 
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4.19 B / Tanszakok és óraterv a tanulmányaikat 2017/18-as 
tanévben, illetve később megkezdőkszámára: 

4.19.1 Képzőművészeti tanszak 

(előképző 1-2. évfolyam, alapfok 1-3. évfolyam) 

Tanszakok - főtárgyak: alapfok 4. évfolyamtól, továbbképző 10. évfolyamig Grafika és 

festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat Környezet- és kézműves tanszak - 

Környezet- és kézműves műhelygyakorlat Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és 

kerámia műhelygyakorlat Textil- és bőrműves tanszak - Textil- és bőrműves műhelygyakorlat 

Tantárgyak: 

Főtárgy: vizuális alapozó gyakorlat, grafika és festészet alapjai, műhelygyakorlat 

Kötelező tárgy: vizuális alkotó gyakorlat 

Választható tantárgyak: vizuális alapozó gyakorlat, népművészet, művészettörténet 

 

Tantárgy Órák száma 

előképz

ő 

alapfok továbbképző 

Képzőművészeti Tanszak Grafika és festészet tanszak 

Környezet- és kézműves tanszak Szobrászat 

és kerámia tanszak Textil- és bőrműves 

tanszak 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy vizuális alapozó 2 2 - - - - - - - - - - 
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gyakorlatok 

grafika és 

festészet alapjai 

- - 2 2 2 - - - - - - - 

műhelygyakorlat - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelez

ő 

tárgy 

vizuális alkotó 

gyakorlat 

- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választh 

ató tárgy 

vizuális alapozó 

gyakorlatok 

2 2 - - - - - - - - - - 

népművészet - - (2) (2) - - - - - - - - 

művészettörténe

t 

- - - - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Összesen: 4 4 4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 

4(6

) 
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4.20 Az egyes tanszakok szakirányú feladatai, fejlesztési 
követelményei 

4.20.1 A/A tanulmányaikat a2016/17-es tanévben, vagy korábban megkezdők 

számára 

 

4.20.1.1 GRAFIKA TANSZAK 

 

A grafikai műhelygyakorlat programjának alapvető feladata, hogy a tanulókkal megismertesse 

az egyedi és sokszorosított grafikai eljárásokat, és a grafika két fő területét: a képgrafikát és az 

alkalmazott grafikát. 

Az alapfok végén a tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni: 

– a grafikai tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat és a grafikai 

szaknyelvet, 

– a tanult grafikai technikákat, 

– az egyedi és sokszorosított grafika technikai lehetőségeit, 

– különösen a magasnyomó eljárások területét, 

– a nyomtatáshoz és dúc készítéshez szükséges alkalmas anyagokat (papírok, linó, fa). 

Legyen tájékozott a grafika történetében, művészettörténetében. A tanulók képesek legyenek 

– az esztétikus képi megjelenítésre mind a tanult egyedi rajz technikákkal, mind a 

sokszorosított grafikában. 

– Az önálló motívumgyűjtésre, vázlatkészítésre, átírásra, tervezésre, dúcradolgozásra, 

nyomtatásra. 

A továbbképző végén a tanuló ismerje: 

– a legújabb nemzetközi és magyar grafikai törekvéseket és kiemelkedő képviselőit, A 

tanuló legyen képes: 
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– - a magasnyomó eljárások alkalmazása mellett mélynyomó és 

kevert technikák alkalmazására is, 

– - alkalmazott grafikák (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére

 és kivitelezésére, illusztrációk készítésére, kiállításra alkalmas grafikák 

alkotására. 

 

4.20.1.2 FESTÉSZET TANSZAK 

A festészeti műhelymunka alapvető feladata a különböző festészeti technikák, eljárások 

megismertetése és elsajátíttatása, és a festészethez szükséges anyagok megismertetése. Fontos 

feladat a festészet történetének megismertetése. 

Az alapfok végén a tanuló ismerje, és legyen képes: 

– a hagyományos festészeti technikák alkalmazására, 

– önálló kompozíciók alkotására, 

– a megismert munkafolyamatok önálló elvégzésére, 

– síkban és térben beállítás után és szabadon tárgyakat, alakokat, tájakat ábrázolni. 

 

A tanulónak a továbbképző végén ismerje, és legyen képes: 

– a festészet technikai eljárásait, a kompozíció és a perspektivikus ábrázolás törvényeit, a 

legmodernebb festészeti eljárásokat, a színpadi festészetet és a murális munkák 

készítésének módjait alkalmazni, 

– a szaknyelvet használni, 

– önálló festmények létrehozására, kiállításra alkalmas művek készítésére. 

A tanuló legyen tájékozott a festészet történetében, ismerje a festészettörténet nagy alkotóit és 

alkotásait. 

– a szaknyelvet használni, 
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– önálló festmények létrehozására, kiállításra alkalmas művek készítésére. 

A tanuló legyen tájékozott a festészet történetében, ismerje a festészettörténet nagy alkotóit 

és alkotásait. 

 

 

  



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

222 

 

 

4.21 A 2020/2021-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő új 
szakmák és programkövetelményeik 

 

02134002 

 

4.21.1 A Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) 

 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

 

a) természetes személy esetén: nem kell kitöltenünk 

 név: 

 lakcím: 

 e-mail cím: 

 telefonszám: 

b) nem természetes személy esetén: nem kell kitöltenünk 

 név: oktatásért felelős miniszter 

 jogi személy működési formája (cégforma): 

 székhely: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

 

1.1. megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) 

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere 

(KEOR) szerinti kód alapján: 0213 

 

megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) 

2.1. szintjének besorolása 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó) 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 
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2.1.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.1.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.1.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

 

Nem releváns 

 

 

 
 

A Képző- és iparművészeti munkatársként képesítést szerzett festő széleskörű rajzi- és 

képi tudással, művészettörténeti, festészettörténeti és technológiai ismeretekkel 

rendelkező szak- ember, aki a festészet különböző feladatait tervezői szemlélettel és/vagy 

alkotó módon valósítja meg. Önálló vagy alkalmazott festészeti tevékenységét önállóan 

vagy alkotócsoportban, saját műhelyében végzi. Munkája során információkat, inspirációs 

anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Munkáját digitálisan dokumentálja. 

(Terv)pályázaton vesz  részt, pályázati munkáját, szakmai munkásságát digitális 

prezentációval be tudja mutatni vagy portfólióval bemutatja. Megrendelőivel és szakmai 

partnereivel tartja a kapcsolatot, munkáját archiválja. Kiállítást rendez, szakmai 

munkájának installálását a hely, illetve a kiállítási koncepcióhoz igazítja. Felsőfokú 

tanulmányait a különböző művészeti egyetemek képzőművésze- ti szakterületein 

folytathatja, vagy tudását a bölcsészettudomány kapcsolódó területein kamatoztathatja. 

További szakirányú ismeretek elsajátításával (szakirányú szakképzések, továbbképzések, 

felsőfokú tanulmányok) szakosodhat a művészeti intézményrendszer különböző 

területeire is (galériás, kurátor, múzeumpedagógus, kulturális rendezvény szervezés). 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- a munkájában alkalmazni a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és 

eljárásokat 

- magabiztosan megválasztani anyagait és eszközeit alkotói céljához 

- a stilizálás és az átírás különböző fajtáit megkülönböztetni és alkalmazni 

- az absztrakt gondolkodását fejleszteni 

- a választott technika alkalmazásával a saját elképzeléseit megvalósítani 

- a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés) tervek 
készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre 

- szakmai munkáit kiállítás számára előkészíteni, a kiállítótér 
adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodva installálni 
munkáját 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez 

kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb 

munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 
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- a klasszikus és a kortárs festészeti eljárásokat ismerni és alkalmazni 

- csoportosítani a festészeti eljárások során használt anyagokat 

- megkülönböztetni, átlátni a festészet stílusváltozásait a művészettörténeti 
korszakok vonatkozásaiban 

- összefüggéseiben ismerni a festészeti kifejezőeszközöket az adott 
korszakok vonatkozásaiban 

- felismerni a festészeti stílusok társadalmi, kulturális hátterét 

- megnevezni az adott korszak jelentős művészeti központjait, 
művészcsoportjait, iskoláit, alkotóit 

- áttekinteni a jelentős művészeti intézményeket a hazai kortárs művészet 
intézményrend- szerét 

- ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső 

szakembert 

- munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni 

- munkáját digitálisan dokumentálni 

- saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni 

- további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti 
egyetemen továbbtanulni 

 
 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt. 

 

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali 

munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség 

6.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges 

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: - 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti feltételek: 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi 

oltalom alatti állása (A megfelelő elem ki- választandó) 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a 

programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként 

meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott 

maximális óraszámok összege.) 
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6.5. Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges 

 
 

7.1. Minimális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 900 óra 

7.2. Maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 1300 óra 

7.3. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám 

 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 
Megismeri a művészettör- 

ténet egymást követő kor- 

szakainak társadalmi, 

történelmi, stiláris jellegze- 

tességeit 

Átlátja a társadalmi és 

gazdasági körülmények 

művészetformáló szerepét. 

Képes megőrizni és meg- 

újítani a kulturális, művé- 

szeti, szakmai értékeket. 

A szakmai értékek mentén, 

teljesíti a kitűzött szakmai- 

célokat és elvárásokat. 

Önállóan tájékozódik, 

bővíti a 

művészettörténeti 

ismereteit. 

Ismeri a művészettörténet 

szakmai fogalmait, a mű- 

vészettörténeti 

korszakokat 

A művészettörténeti fo- 

galmak és a kiemelkedő 

példák ismeretében ele- 

mezni tudja a művek jel- 

legzetességeit és a közön- 
ségre gyakorolt hatását. 

Munkavégzése során biz- 

tos véleményt alkot a tech- 

nikai vagy stiláris kérdé- 

sekben. 

Munkáját képes 

önállóan fejleszteni, 

pontosítani, a felmerülő 

hiányokat 

pótolja, az esetleges stilá- 

ris problémákat 

korrigálja 

Érti az egyes művészeti 

korszakok törekvéseit, 

ismeri szellemi értékeit, 

technikai vívmányait és 
jellemző anyaghasználatát 

Inspirációként vagy konk- 

rét előképként képes to- 

vább vinni a művészeti 

örökség alkotói módszere- 

it, formai megoldásait. 

A munkája közben szem 

előtt tartja a 

megrendelő vagy 

munkaadó stiláris 

elvárásait. 

Munkája során képes 

önálló döntéseket hozni 

az anyagválasztás, a 

technika és a formai 

jegyek tekintetében. 

Felismeri az egyes korsza- 

kok stílusjegyeit, a ki- 

emelkedő alkotók műveit 

és a művészeti értékeinek 

mibenlétét 

Eligazodik a különböző 

korok, stílusok, művészeti 

alkotások világában. 

Látja a különböző 

művészeti korszakok 

stiláris változá- 
sait, a változások irányait 

A munkavégzés során 

biztosan választja meg a 

technikai vagy stiláris 

elemeket 

Képes munkáját 

önállóan végigvinni, a 

szakmai, megrendelői 

visszajelzé- sekből 

alkotott felelős 

magatartással 

Eszközhasználati, ábrázo- 

lási tapasztalatait 

sokolda- 

lúan felhasználja a 

tervezé- si munkájában 

Képes manuális 

technikák- kal 

megjeleníteni saját 

elképzeléseit, felvázolni 

szakmai ötleteit, terveit. 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért, minőségéért, 

a saját meg- hozott, vagy 

elmulasztott 
döntéseiért 

Terveit, elképzeléseit 

önállóan rögzíti, a felme- 

rülő korrekciókat ponto- 

san végzi el 

 
Megfigyelés vagy minta 

után szabadkézi rajzot, 

tervet készít 

Képes felismerni a kívánt 

a szín- és formavilágot, 

visszaadni az ábrázolt 

téma sajátosságait, 

megtalálni a 

legalkalmasabb 

alkalmazá- si lehetőségeit. 

 

Magas szintű technikai 

kivitelre és hatékony vizu- 

ális kommunikációra tö- 

rekszik 

Betartja a rajzi 

kommu- nikáció 

általános szabá- lyait, a 

lehetőségek sze- rint 

egyéni ábrázolási 

kísérleteket folytat 

8. A szakmai követelmények leírása 
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8.1 
Programkövetelmény-modul neve: Művészetelmélet és ábrázolás 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimá- lis és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 201 

 Maximális óraszám: 335 

Képzési forma: csoportos 
 

 
 
 

8.2 
Programkövetelmény-modul neve: Tervezés és technológia 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimá- lis és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 134 

 Maximális óraszám: 170 

Képzési forma: csoportos 
 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Rendelkezik megfelelő 

ismeretekkel és 

tapasztala- tokkal az 

információgyűj- tés 

menetéről és formáiról 

Képes a tervezési- és 

alkotómunkájához a 

szük- séges 

szakmaisággal, 

forrásanyagot, informáci- 

ót gyűjteni 

Az előkészítő munkája 

során szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárá- sokat 

Önállóan tájékozódik 

a különböző szakmai 

anyagokban 

Tisztában van a 

tervezési probléma vagy 

alkotói 

feladat 

meghatározásának 

módjaival, menetével 

Képes a tervezési és alko- 

tómunkájának 

koncepció- ját 

kialakítani, végigvinni 

A munkavégzés során szem 

előtt tartja a kitűzött szak- 

mai célokat és elvárásokat 

az egyedi sajátosságok 
figyelembevételével 

Önállóan értelmezi 

vagy önállóan meghatá- 

rozza tervezési, alkotási 

feladatát 

A képi, plasztikai gondol- 

kodását, kreatív színhasz- 

nálatát és ábrázolási 

kész- ségét felhasználja a 

szak- mai kivitelezési 

feladatai során 

Ábrázolási és formálási 

tapasztalatait 

felhasználva, képes 

összetett síkbeli vagy 

plasztikus feladatok 

megoldására. 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért, minőségéért 

Munkája során felelős- 

séggel dönt az egyes 

munkafázisok formai- 

technikai megvalósításá- 

ról 

Szakmai munkája 

során épít a fejlett 

arány- és 

stílusérzékére, 

alkalmazza analizáló és 

szintetizáló 
képességét 

Alkotási-tervezési 

feladatai során hasznosítja 

az eszté- tikai érzékét, 

problémafel- ismerő- és 

döntésképessé- 
gét 

Felelősséget vállal a szak- 

mai színvonal megőrzésé- 

ért, saját meghozott, vagy 

elmulasztott döntéseiért 

Önálló döntéseket hoz a 

kidolgozás arányairól, 

részletezettségéről 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

227 

 

 

Ismeri a tervek és tervdo- 

kumentációk anyagainak 

elkészítési módjait, össze- 

állításának manuális és 

digitális formáit 

Képes elkészíteni saját 

elképzeléseinek vázlatait, 

előzetes terveit. 

Alkalmazza a hagyomá- 

nyos és számítógépes 

ábrázolás és szerkesztés- 

módszereit 

Szakmai feladati során a 

körültekintően jár el a 

fel- adatok megoldásában 

Saját tanulási és mun- 

katevékenységében 

folyamatos önkontrollt 

működtet. 

Vázlatokon, 

magyarázó, közlő 

rajzon vagy más 

tervezési felületeken kö- 

vetkezetesen használja a 

vizuális jelek, szimbólu- 

mok rendszerét 

Ismeri a műszaki 

ábrázo- lás szabályait, az 

ahhoz szükséges 

rajzolási és 

szerkesztési módokat. 

Szakszerűen alkalmazza 

a hagyományos és 

számító- gépes ábrázolás 

és szer- 

kesztésmódszereit. Ter- 

vet, vázlatot, makettet 

Tudatosan törekszik a digi- 

tális eszközök, programok 

megismerésére, a közölt 

dokumentáció 

pontosságára 

Önállóan értelmez vagy 

készít műszaki 

rajzokat, betartja a 

műszaki áb- rázolás 

szabályait. 

Együttműködő partne- 

reit bevonja az egyezte- 

tés folyamatába 

 vagy 3D digitális modellt 

készít 

  

Megfelelő 

tapasztalatokkal 

rendelkezik a feladatnak, 

a sík- vagy a plasztikai 

felü- letnek megfelelő 

anyagok megválasztására 

és kreatív használatára 

vonatkozóan 

Feldolgozza és felhasz- 

nálja a különböző stílusú 

alapformákat, 

ornamenti- kákat, 

figurális díszítmé- nyeket 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért és a 

kivitelezés minőségé- 

ért, a részteljesítésekért és 

a saját hatáskörében 

megho- zott vagy 

elmulasztott 
döntésekért 

Felelősséget vállal a 

saját, illetve szakirá- 

nyának munkájáért, 

minőségéért. 

Ismeri és felhasználja a 

tervezéselmélet, 

szakmára vonatkozó 

elemeit 

Összefüggéseiben látja a 

szakmai célokat, folyama- 

tokat 

Szem előtt tartja a megbí- 

zói elvárásokat és szakmai 

követelményeket. Betartja 

a határidőket. 

Adekvát szakmai kér- 

déseket tesz fel vagy 

vitat meg szakmai 

partnereivel, 

megrende- 
lővel 

Ismeri és szakszerűen 

használja a 

szakterület jellemző 

alapanyagait, 

segédanyagait és technikai 

berendezéseit 

Átfogó szakterületi isme- 

reteit felhasználja a 

terve- zési- és 

alkotófolyama- tokban. 

Ismeri a szakma 

műveléséhez szükséges 

kéziszerszámokat, segéd- 

eszközöket, gépeket, 

berendezéseket, azok 

szerepét a kivitelezés 

során 

Szakmai elkötelezettséget 

tanúsít a képző- és 

iparmű- vészeti szakma 

iránt. Jól 

tűri a rutin jellegű és 

ismét- lődő feladatok 

kapcsán 

jelentkező monotóniát. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg. Megta- 

lálja az anyag- és gyár- 

tástechnológiában a 

szakmai kapcsolódási 

pontokat a felmerülő 

akadályokat elhárítja 

 

 

8.3 
Programkövetelmény-modul neve: Szakmai kommunikáció 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 62 

 Maximális óraszám: 93 

Képzési forma: csoportos 
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Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Tisztában van a 

prezen- tációs formák 

szerepé- vel, 

sajátosságaival 

Képes manuális és digitális 

eszközökkel portfóliót és 

prezentációt készíteni 

saját munkái vagy más 

szakmai tartalmak 

bemutatására 

Elismeri a szakmai 

prezen- táció kiemelt 

szerepét, 

tisztában van a vele 

kap- csolatos 

elvárásokkal 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő aka- 

dályokat elhárítja 

Ismeri a digitális és 

manuális prezentáció 

eszköztárát 

Képes az adott lehetőségek 

és elvárások ismeretében 

megválasztani a legalkalma- 
sabb prezentációs formákat 

Felelősséget vállal az elké- 

szített szakmai anyag tar- 

talmáért, eredetiségéért 

és formájáért. 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő tar- 

talmi vagy technikai 

problémákat 

megoldja 

Tisztában van a prezen- 

táció formai követelmé- 

nyeivel, a kép-szöveg 

arány helyes megválasz- 

tásának szerepével, 
hatásával 

Képes átlátni a prezentáció 

megjelenítésével kapcsola- 

tos szakmai-grafikai elvárá- 

sokat, kritikusan szemlélni 

a létrehozott szakmai anyag 
tartalmát-formáját 

A munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

szakmai 

célokat és elvárásokat 

Munkáját 

önállóan végzi, 

esetenként 

szakmai segítséget kér 

a prezentáció nyomta- 

tott formájának előké- 
szítéséhez 

Ismeri a prezentáció 

létrehozására 

alkalmas számítógépes 

progra- mok 

használatát 

Képes az adott feladatnak és 

technikai körülményeknek 

leginkább megfelelő számí- 

tógépes programot 

használ- ni 

A számítógépes program- 

használat során betartja 

az adatvédelmi és 

adatbizton- sági 

szabályokat 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő 

technikai akadályok 

elhárításához informa- 

tikus segítségét veszi 
igénybe 

Tisztában van a képi 

dokumentáció 

formáival az archiválás 

alapvető 

Képes a szakmai 

munkáinak anyagát 

rendezett, rendsze- rezett 

formában összeállíta- 

Betartja a képi 

dokumentá- ció szakmai 

szabályait, 
felelősséget vállal az elvég- 

Munkáját képes 

önálló- an elvégezni, a 

felme- rülő kérdésekről 

önál- 

szabályaival ni zett munka tartalmáért és lóan dönteni 
f ormájáért 

Rendelkezik a szükséges 

tapasztalatokkal a 

szkennelés – reprófotó- 

zás terén 

Képes a szakmai 

anyagának képi 

dokumentációját elké- 

szíteni 

A munkavégzése során 

szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárásokat. 

Önállóan képes munká- 

ját végezni, a felmerülő 

technikai problémákat 
megoldja 

Ismeri a szakmai 

bemu- tatók tartalmi 

elemeit, 

elvárt anyanyelvi és 

idegennyelvi követel- 

ményeit 

Szakszerű és nyelvileg 

helyes bemutató anyagot 

állít össze magyar és idegen 

nyelven 

Betartja a határidőket. 

Kitartás jellemzi a felada- 

tok megoldásában. Jól 

tűri a rutin jellegű, 

ismétlődő feladatok 

monotóniáját 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 

végzi 

Ismeri a prezentáció 

írásbeli és verbális elő- 

adásmódjának szabályait 

Képes szakmai 

önéletrajzát és motivációs 

levelét elké- szíteni, 

szakmai eseménye- ken 

előadást, bemutatót 

tartani 

Betartja az írott és 

íratlan szakmai, etikai 

szabályo- kat, 

felelősséget vállal az 

elhangzott szóbeli vagy 
leírt információkért 

Önállóan vagy szakmai 

partnerekkel együtt 

pályázatokon indul 

Ismeri a szakmai kom- 

munikáció alaphelyzete- 

it 

Képes anyanyelvi és ide- 

gennyelvi környezetben 

állásinterjún, szakmai meg- 

beszélésen partnerként 

részt 

venni, aktívan 

közreműköd- ni 

Fontosnak érzi a szakmai 

kapcsolatok kiépítését és 

fenntartását 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 
végzi 
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8.4 
Programkövetelmény-modul neve: Festészet 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimá- lis és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 503 

 Maximális óraszám: 702 

Képzési forma: csoportos 
 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri a természetes és 

szintetikus pigmentek 

fajtáit és 

tulajdonságait. 

Ismeretei alapján a képes 

az adott feladathoz a 

megfelelő alapanyagot 

kiválasztani és annak 

tulajdonságait figye- lembe 

véve szakszerűen 
alkalmazni. 

Döntéseit megalapozott 

anyagismeretei tudás 

birtokában hozza meg. 

Önállóan választja meg és 

munkájához szükséges 

anyagokat. 

Ismeri a különböző 

színtani elméleteket. 

Munkája során 

tudatosan alkalmazza a 

színeket. 

Festészeti tevékenységét 

a szakmai elvárásoknak 

megfelelő szinten teljesí- 

ti, döntéseit megalapo- 

zott szakelméleti tudás 

birtokában hozza 

meg. 

A festészetelmélet terén 

tájékozódik, tudását a 

tanultakra alapozva 

önál- lóan bővíti. 

Ismeri az olajos és vizes 

bázisú festékek fajtáit, 

tulajdonságait. 

Ismeretei alapján a képes 

az adott feladathoz a 

megfelelő alapanyagot 

kiválasztani és annak 

tulajdonságait figye- lembe 

véve szakszerűen 
alkalmazni. 

Döntéseit megalapozott 

anyagismeretei tudás 

birtokában hozza meg. 

Önállóan választja meg és 

munkájához szükséges 

anyagokat. 

Ismeri a táblaképfesté- 

szet hordozóinak anya- 

gait és előkészítésének 

folyamatait. 

Ismeretei alapján a képes 

az adott feladathoz a 

megfelelő alapanyagot 

kiválasztani és annak 

tulajdonságait figye- 

lembe véve szakszerűen 

alkalmazni. 

Munkáját az egészség- 

védelmi, környezetvé- 

delmi és hulladékgaz- 

dálkodási 

szabályoknak, 

előírásoknak megfelelő- 

en végzi 

Önállóan választja meg és 

munkájához szükséges 

anyagokat és eszközöket. 

Ismeri az akvarellfestés, Ismeretei alapján a képes 
az 

Munkáját az egészség- Önállóan választja meg és 

a pasztell, a tempera, 

az akril és az 

olajtechnika alapjait és 

alkalmazz azokat. 

adott feladathoz a megfelelő 

festészeti technikát kivá- 

lasztani és annak 

tulajdon- ságait 

figyelembe véve 

szakszerűen, akár vegyes 
technikaként is alkalmazni. 

védelmi, környezetvé- 

delmi és hulladékgaz- 

dálkodási 

szabályoknak, 

előírásoknak megfelelő- 

en végzi 

munkájához szükséges 

anyagokat és eszközöket. 

Ismeri a különböző 

installációs technikákat. 

Munkáját kiállításra 

előké- szíti, a kiállítótérhez 

alkal- mazkodva 

installálja. 

Munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

célokat és elvárásokat 

Önállóan képes munkáját 

végezni, a felmerülő tech- 

nikai problémákat meg- 

oldja 
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Tapasztalattal 

rendelke- zik a 

díszletfestészeti 

szempontok alkalmazá- 

sa terén 

Képes a díszletfestészeti 

szempontoknak megfelelő- 

en képet nagyítani, képes 

csapatban dolgozni 

Egyéni törekvéseit össz- 

hangba állítja a csoport- 

munka érdekeivel 

Önállóan, a vezető terve- 

zővel együttműködésben 

végzi feladatait / vagy a 

megbízó útmutatásait 

követi az adott feladatok 
elvégzése során 

Ismeri a különböző 

falfestészeti technikákat 

Munkáját az egészségvé- 

delmi, környezetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási sza- 

bályoknak, előírásoknak 

megfelelően végzi 

Munkáját az egészség- 

védelmi, környezetvé- 

delmi és hulladékgaz- 

dálkodási 

szabályoknak, 

előírásoknak megfelelő- 
en végzi 

Önállóan, a vezető terve- 

zővel együttműködésben 

végzi feladatait / vagy a 

megbízó útmutatásait 

követi az adott feladatok 
elvégzése során 

Átlátja a festészet al- 

kalmazott 

területeinek 

folyamatait 

Képes megtervezni a terve- 

zési és kivitelezési folyama- 

tot, elkészíteni a munkák 

időbeni ütemezését 

Betartja a kivitelezési 

határidőket és a doku- 

mentációra 

vonatkozó előírásokat 

Munkájának 

ütemezését, önállóan 

alakítja ki, saját 

munkájával és 

dokumen- tációs 

tevékenységével 

kapcsolatosan önellenőr- 

zést végez / munkaválla- 

lóként követi a 

munkaadói előírásokat 

Ismeri a képi szempon- 

tokat 

A képi szempontokat figye- 

lembe véve képes önálló 

kompozíciót létrehozni 

Munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

célokat és elvárásokat 

Önállóan tájékozódik, 

bővíti szakmai tudását, 

tapasztalatait 

csoportosan megvitatja, 

önálló állás- 
pontot alakít ki 

Ismeri a figuralitás és 

nonfiguralitás kifejezési 

lehetőségeit, a forma és 

funkció összhangját a 

festészetben 

A figuralitás és/vagy a non- 

figuralitás kifejezési lehető- 

ségeivel él, a forma és funk- 

ció összhangjára figyel 

Festészeti tevékenységét 

a szakmai elvárásoknak 

megfelelő szinten teljesí- 

ti, formai, stiláris dönté- 

seit megalapozott szak- 

matörténeti tudás birto- 
kában hozza meg. 

Önállóan tájékozódik, 

bővíti szakmai tudását, 

tapasztalatait 

csoportosan megvitatja, 

önálló állás- pontot alakít 

ki 

Ismeri a szakmai 

terület múltját, ismeri 

és alkal- mazza a 

szabadkézi 

vagy digitális ábrázolási 

módszereket 

Képes bővíteni és a tervezé- 

si munkájában felhasználni 

művészeti és szakelméleti 

ismereteit, fejleszteni szak- 

maspecifikus ábrázolási 

technikáit 

Festészeti tevékenységét 

a szakmai elvárásoknak 

megfelelő szinten teljesí- 

ti, formai, stiláris dönté- 

seit megalapozott szak- 

matörténeti tudás birto- 
kában hozza meg. 

Önállóan képes munkáját 

végezni, a felmerülő prob- 

lémákat megoldja 

Ismeri a kortárs 

trende- ket, saját 

projektet elő- 

készítéséhez és kivitele- 

zéséhez tapasztalattal 

rendelkezik 

Terveit és felvetéseit meg 

tudja vitatni, nyitott a 

kon- zultációra és szakmai 

kriti- kára 

Festészeti tervezői tevé- 

kenysége során stiláris 

döntéseit megalapozott 

szakmai tudás birtoká- 

ban hozza meg. Saját 

munkájára 

vonatkozóan elismeri a 

szakmai tájé- 
kozottság fontosságát 

Önállóan gyűjt anyagot 

és tervez, terveit 

bemutatja, adott esetben 

szakmai 

vitát folytat 

Követi a szakmai ese- 

ményeket, tájékozott a 

festészet, tágabb érte- 

lemben a képzőművé- 

szet aktuális kérdéseivel 

kapcsolatban, ismeri a 
tájékozódás online és 

Képes tájékozódni a 

szakma legújabb 

törekvéseiről, a 

képzőművészet intézmény- 

rendszerében eligazodik 

Saját munkájára 

vonat- kozóan elismeri 

a szak- mai 

tájékozottság fon- 

tosságát 

Önállóan tájékozódik, 

bővíti szakmai tudását, 

tapasztalatait 

csoportosan megvitatja, 

önálló állás- pontot alakít 

ki 

offline forrásait    
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Ismeri és alkalmazza a 

szakma elvárásainak 

megfelelő hagyományos 

rajzeszközöket, 

informa- tikai 

eszközöket és 

programokat 

Munkáját képes 

előkészíteni és 

dokumentálni, ezekhez a 

legalkalmasabb eszközöket 

megválasztani 

Munkakörnyezetében 

betartja a munka- bal- 

eset- és környezetvé- 

delmi szabályokat, fele- 

lőssége tudatában 

reflek- tál saját 

tevékenységére és 

eredményeire 

Önállóan képes munkáját 

végezni, a felmerülő tech- 

nikai problémákat meg- 

oldja 

Ismeri a képfeldolgozó 

szoftvereket, a repro- 

dukció létrehozására 

alkalmas eszközöket 

Képes digitális eszközöket 

(szkenner, digitális fényké- 

pezőgép) és képfeldolgozó 

szoftvereket alkalmazni, 
portfóliót összeállítani 

Munkakörnyezetében 

betartja a munka- 

bal- eset- és 

környezetvé- delmi 

szabályokat 

Önállóan válogat a mun- 

káiból, azokat az adott 

szempontoknak megfele- 

lően portfólióba rendezi 

Ismeri a festő műterem 

kialakításának 

feltételeit 

Képes a saját munkakör- 

nyezetének, műtermének 

kialakítására, 

fejlesztésére 

Munkakörnyezetében 

betartja a munka- bal- 

eset- és környezetvé- 

delmi szabályokat, fele- 

lőssége tudatában reflek- 

tál saját tevékenységére 
és eredményeire 

Önállóan alakítja ki 

saját 

munkakörülményeit, 

munkavállalóként a 

meg- 

lévő 

munkakörülményeket 

alakítja a munkafolyama- 

tokhoz 

 

 

 
 

A középfokú szakmai képesítést szerzett festő önálló vagy alkalmazottként folytatott 

tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi képkultúrára és a tágabb környezet 

vizuális megjelenésé- re. Megőrzi, folytatja a festészet évezredes hagyományait, ugyanakkor 

biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technikákat is, beleértve a technikai 

képalkotás eszközeit is. Az anyagok és technikák széles spektruma számos új felhasználási 

területet jelöl ki a festészet területén elsajátí- tott képességek felhasználására. A szakmai 

képesítést szerzett festő általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és 

szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, válto- zatos feladatok megoldása során. 

Szakmai munkája során megismerkedik az élet minden területén alkalmazható kreatív 

problémamegoldási módszerekkel, és a projektalapú szemlélettel. Feladatait vagy az egymást 

követő munkafolyamatokat képes felmérni és határidőhöz kötötten strukturálni. Vezető 

tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik. 

 

Személyi feltételek 
Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a 

szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus 

és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túlmenően a képesítő vizsgán alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 
megszerezhető szakképesítés társa- dalmi-gazdasági hasznosíthatóságának 
bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): 

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása 

10
. 
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 Felsőfokú szakirányú (képzőművész, művészettörténész) végzettség 

 
Tárgyi feltételek 

 Számítógépes munkaállomás, nyomtató 

 Internet-kapcsolat 

 Prezentációtechnikai berendezés (projektor, vagy egyéb 

prezentációtechnikai megjelenítő egység)  
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Vizsgatevékenységek részletes leírása 
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Szóbeli vizsga- 

tevékenység (A- 

B) 

 

 

 

 

45 

perc 

 

 

 
Művészettörténet és 

Festő szakmai el- 

mélet / 

Központi 

tételsor 

 

 

 
ponto- 

zás, 

maxi- 

mum 50 

pont 

Maximális pontszám 

akkor adható, ha a 

kihúzott tétel 

témájának kifejtése a köve- 

telményeknek megfelelő tar- 

talmi elemeket tartalmazza 

és rendszerezett tudást 

tükröz. A vizsgázó tisztában 

van művé- szettörténet, a 

szaktörténet és a technológia, 

a tételben sze- replő 

legfontosabb területei- 

vel, azokról szakszerű összeg- 

zést ad. 

 

 

 

 

 
30 % 

 

 

 

 
Gyakorlati vizs- 

gatevékenység 

(A- B) 

 

 

 

30 

perc 

 

 

A Szakmai portfó- 

lió és a Kerámia- 

műves vizsgamun- 

ka bemutatása 

 

 
ponto- 

zás, 

maxi- 

mum 50 

pont 

Portfólió: a rajz-festés- 

mintázási gyakorlat és a 

szakmai felkészülés állomása- 

inak egyenletes, magas szintű 

teljesítése; Vizsgamunka: 

melynek alapján megítélhető 

a vizsgázó szakmai felkészült- 

sége, igényessége és kreativi- 

tása 

 

 

 

 
70 % 

 
A vizsgá- ra 

bocsá- tás 

fel- tételeit 

a 10.5.1. 

pont 

tartal- 

mazza 

 

A képesítő vizsga egészének értékelése 
 

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az 

elért %- os teljesítmények alapján: 

 

81 – 100 pont 5 (jeles) 

71 – 80 pont 4 (jó) 

61 – 70 pont 3 (közepes) 

51 – 60 pont 2 (elégséges) 

0 – 50 pont 1 (elégtelen) 

 
Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a szakmai képesítő vizsga osztályzatát a 

vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga 

alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni. 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt 

vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1). 
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Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre értékelt, illetve pótlóvizsga esetén csak a nem 

teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

 

A képesítő vizsga menetének leírása 

 

A vizsgára bocsátás feltételei 

a) Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés 

kerettantervében meghatározottak szerint. 

b) A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott 

határidő- re. 

c) A Festő vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és leadása 

a képző intézmény által megadott határidőre. 

 

 

 

Leadandó 
A leadás formája 

eredeti digitális 

Szakmai portfólió  x 

Festő vizsgamunka x  

A vizsgamunkához tartozó 

tervdokumentá- ció és készítés folyamatát 

bemutató anyag 

 
x 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Nincs 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elmélet vizsgafeladat (A-B) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján összeállított, 

központi tételsorból húzott tétel A) és B) témaköreiből. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 

15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra: 

 

A) Művészettörténet, B) Festő szakmai elmélet 

 

A tételsor témakörei (A-B): 

 

A) A művészettörténet témakörei 
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- Az ókori Egyiptom 

- Az ókori görög kultúra és művészet 

- Az ókori Róma 

- Ókeresztény és bizánci művészet 

- Romanika 

- Gótika 

- Reneszánsz művészet Észak- és Dél-Európában 

- Az európai barokk művészet 

- Németalföldi és spanyol barokk festészet 

- Klasszicizmus és romantika 

- Historizáló stílusáramlatok a 19. században 

- A realizmus 

- Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

- Szecesszió és szimbolizmus 

- A 20. század első felének képzőművészeti mozgalmai 

- Építészet a 20. században 

- A II. világháború utáni művészeti tendenciák Európában és az Egyesült 

Államokban 

- A 20. század jelentős magyar alkotói és művei 

 
B) Az Anyagismeret, Festészet elmélet témakörei 

 

Egy-egy tétel tartalmaz szaktörténeti és szakismereti témaköröket is. 

- Az őskori és az ókori 

falfestészet sajátosságai Az 

adott korszakra jellemző 

festészet technikái 

- A középkor és a gótika fal- és táblakép 

festészetének sajátosságai Az adott korszakra 

jellemző festészeti technikák 

- Reneszánsz festészet sajátosságai 

Az adott korszakra jellemző festészeti technikák 

- A barokk, valamint a 18. és 19. század 

festészetének sajátosságai Az adott korszakra 

jellemző festészeti technikák 

- A modernista stílusok és ahhoz köthető 
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festészeti sajátosságok Újszerű festészeti 

technikák a 19. századtól napjainkig 

- A hazai kortárs festészet domináns irányzatai, 

meghatározó alkotói Új médiumok alkalmazása a 

kortárs festészetben 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) Szakmai portfólió B) Festő vizsgamunka bemutatása 

 
A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 

30 perc (felkészülési idő nincs) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 70% 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Az A) Szakmai portfólió és a B) Festő vizsgamunka egymást követő bemutatása, melyeket 

egybefüggő tevékenységként kell megszervezni. 

 

A) A Szakmai portfolió bemutatása 

A képzési időben végigvitt szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása a képekkel és rövid 

szö- vegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Rajzi, plasztikai előtanulmányokat 

(mini- mum 6 db különböző munka), kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen 

minimum 25 oldalas digitális prezentáció. 

 
A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése 

A vizsgázó a Gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. 

Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A 

vizsgabizottság a vizsgá- zó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások 

színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, 

fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen 

értékeli. 

 

A) A Portfólió szakmai anyagának értékelési szempontjai Pontszám 

Tanulmányrajzok 4 pont 

Az arányok helyes, pontos megfigyelése és a kompozíció 2 pont 

Perspektivikus térábrázolás 1 pont 

Vonalkezelés, tónusok helyes használata 1 pont 

Festészeti feladatok 4 pont 

A színek tudatos alkalmazása vagy a térbeli formák kezelése 2 pont 

Az arányok helyes megválasztása és a kompozíció 1 pont 

Az alkalmazott technikában való jártasság 1 pont 

Kép és szöveg együttese a prezentáció egészében 4 pont 

Tipográfiai ismeretek 2 pont 

Komponálás, kompozíció 1 pont 

Kép és szöveg illeszkedése az adott témákhoz 1 pont 
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Szakmai tervezési és kivitelezési feladatok 4 pont 

Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége 2 pont 

A gondolatmenet és a tervezési folyamat bemutatása 1 pont 

A különböző festmények megvalósítása 1 pont 

A portfólió szóbeli bemutatásának értékelési szempontjai 4 pont 

A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 

Előadásmód, szaknyelv alkalmazása 2 pont 

A Portfólió összképe 5 pont 

A) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 
 

B) Szakmai vizsgamunka bemutatása és prezentáció követelményei és annak 

értékelése 

 

A szakmai vizsgamunka készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas 

arra, hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és 

képességek vala- melyik komplex halmazából. A vizsgamunka a kész vizsgatárgyon kívül 

tartalmazzák a készítési folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott és elektronikus 

prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok). 

 

 

B) Szakmai vizsgamunka anyagának értékelési szempontjai Pontszám 

A vizsgamunka előkészítése 3 pont 

A vizsgamunka koncepciójának megfogalmazása 2 pont 

Az inspirációk, analógiák keresése és összegyűjtése 1 pont 

A tervezés és kivitelezés folyamata 6 pont 

Ötletek, előzetes tervek, különböző verziók megjelenítése 3 pont 

A kivitelezés folyamatának tervezése, dokumentálása, bemutatása 3 pont 

A vizsgamunka kivitelezésének minősége 12 pont 

A vizsgamunkához használt anyagok és eszközök szakszerű megválasztása és al- 

kalmazása 
5 pont 

A vizsgamunka megvalósítása a koncepció tükrében 5 pont 

Az vizsgamunka bemutatása/installálása 2 pont 

A vizsgamunka prezentáció értékelési szempontjai 4 pont 

A prezentáció grafikai megjelenése, strukturáltsága 2 pont 

Előadásmód, szaknyelv alkalmazása 2 pont 

B) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 

A szakmai képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes 

szabályai 
 

A Szóbeli vizsgatevékenység során a képző intézmény által összeállított, a tételek kifejtését 

segítő képanyag használható (szöveges információ nélkül). 

 

A Gyakorlati vizsgatevékenység során a 10.5.1 pontban megadott, a vizsgát megelőzően 

elkészített Portfólió és a Szakmai vizsgamunka prezentációs anyaga és eredeti munkái 

használhatók. 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

238 

 

 

A képesítő vizsgán egyéb segédeszköz nem használható. 
 

A szakmai képesítő vizsga értékelésének egyéb szempontjai 

A szakmai képesítő vizsgára való jelentkezést követő 30 napon belül a vizsgázó 

vizsgamunkájának koncepcióját és tervdokumentációját elfogadtatja a képző intézménnyel. 

A B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció vizsgafeladat sikertelen teljesítése 

esetén a vizsga nem folytatható. 

Eszköz és felszerelési jegyzék 
 

A Festő képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimuma 

1. Rajzterem – természetes fénnyel és állítható mesterséges világítással 

2. Rajzbakok – rajzasztalok a tanulószámnak megfelelő darabszámban 

3. A/3-as és A/2 rajztáblák 

4. Prezentációs eszközök (projektor, laptop) 

5. Számítógép teljes konfiguráció, legális képfeldolgozó szoftver 

6. Szkenner és digitális fényképezőgép 

7. Külső adathordozó 

8. Internet kapcsolat 

9. Lehetőleg vizesblokkal rendelkező festő műterem és berendezései 

10. Megfelelő világítás technika 

11. Festő kéziszerszámok, eszközök, anyagok 

12. Díszítőfestészeti technikákhoz használatos eszközök 

13. Murális festészeti technikákhoz használatos eszközök 
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02134003 
 

4.21.2 Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

 
 

a) természetes személy esetén: nem kell kitöltenünk 

 név: 

 lakcím: 

 e-mail cím: 

 telefonszám: 

b) nem természetes személy esetén: nem kell kitöltenünk 

 név: oktatásért felelős miniszter 

 jogi személy működési formája (cégforma): 

 székhely: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

 

 

1.1. megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) 

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 

kód alapján: 

0213 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó) 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai 

képzés 
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megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves) 

szintjének besorolása 

az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

 
 

Nem releváns 

 
 

A kerámiaműves széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, kerámia-

porcelán történeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a kerámia–

porcelán tárgykészítés különböző feladatait tervezői szemlélettel, alkotó módon valósítja 

meg. Tárgykészítő tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben, 

porcelángyárban vagy saját műhelyében végzi. A gyári–, kézműves és autonóm kerámia–

porcelán területén egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű 

technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, esztétikai és technikai jellemzőit. 

Egyéni elképzelései vagy a megrendelés szerint funkcionális tárgyakat, edényeket, 

kisplasztikákat, szaniterárut, épületkerámia elemeket, egyéb kerámia-porcelán anyagú 

tárgyféleségeket tervez és készít különféle kézi- és gépi eljárással. Munkája során 

információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelle- ket készít, anyag– 

és gyártáselőkészítést végez. Elkészíti a sorozatgyártásra szánt kerámia- porcelántárgyak 

gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Tárgyait szabadkézi technikákkal vagy 

sokszorosítható sík és plasztikus elemek felhasználásával díszíti. Figyelemmel kíséri vagy 

önállóan elvégzi a nyers kerámia-porcelán tárgyak zsengélő-, mázas és dekorégetését. 

Végigviszi vagy összehangolja a kerámia-porcelángyártás teljes folyamatát. Terveit, 

elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai 

partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemek 

tárgytervező szakán folytatja. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- átlátni az adott megbízói vagy önálló kerámiaműves feladat célját és volumenét 

- felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és 

költségeit 

- alkalmazni a kerámia–porcelántörténet és a kortárs kerámia művészeti 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 
megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, 
tevékenység vagy munkakör leírása: 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 
megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető 
tevékenység kapcsolata, összefüggése: 
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ismereteit 

- anyag– és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni a 

tárgyformálásban 

- beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, 
technikai eszközöket 

- megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló 
műhelyfeltétele- ket 

- hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni 

- a tárgyformáláshoz előzetes formatanulmányokat készíteni 

- elkészíteni kerámia–porcelán tárgyak pontos méretezésű metszeti és 

műhelyrajzait 

- együttműködni a kerámia–porcelángyártás különböző területein dolgozó 

szakembereivel 

- megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában 
gyártott kerámia– porcelán tárgyakat készíteni 

- sokszorosított tárgyak előállításához különböző rendeltetésű gipszformákat 

készíteni 

- szakszerűen működtetni a kerámia-porcelán előkészítő, gyártóeszközöket 

- ellenőrizni az agyag és porcelán alapanyagok, mázak cél szerinti 

felhasználhatóságát 

- azonosítani a porcelán–kerámiamasszákat, mázakat, módosítani azok 

tulajdonságait 

- alkalmazni a kerámia–porcelán tárgyformálás és sokszorosítás alapműveleteit 

- szakszerűen használni a mázakat, máz alatti és máz feletti kerámia festékeket 

- modellt, maketteket vagy prototípust készíteni 

- egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval 

- ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel 

- megtervezni, felügyelni a nyersáru szárításának folyamatát 

- alkalmazni a mázazási műveletek különböző módjait 

- szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencéket, alkalmazni az 
égetési segédesz- közöket 

- gondoskodni a kerámiakészítés, gyártás vagy gyártatás zavartalan folyamatáról 

- figyelemmel kísérni az anyag- és energiafogyasztást 

- a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások 
figyelembevételével, az egészség– és környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően használni 
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- a kerámia–porcelántárgyak forgalmazása során betartani a fogyasztóvédelmi 

előírásokat 

- minőségi garanciát vállalni a megrendelt kerámia-porcelán tárgykért 

- ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső 

szakembert 

- munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni 

- saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni 

- további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti 

egyetemen továbbtanulni 

 

-  

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt 
 
 

– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben 

tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség 

– Szakmai előképzettség: nem szükséges 

– Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

– Szakmai gyakorlat időtartama: - 

– Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges 

 
 

– Minimális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 900 óra 

– Maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 1300 óra 

– Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám 

 

 

8.1 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 

megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy 

szerzői jogi oltalom alatti állása (A megfelelő elem ki- választandó) 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti feltételek: 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a 

programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a 

modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 

meghatározott maximális óraszámok összege.) 

8. A szakmai követelmények leírása 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

243 

 

 

Programkövetelmény-modul neve: Művészetelmélet és ábrázolás 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimá- lis és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 201 

 Maximális óraszám: 335 

Képzési forma: csoportos 
 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Megismeri a művészettör- 

ténet egymást követő kor- 

szakainak társadalmi, 

történelmi, stiláris jellegze- 

tességeit 

Átlátja a társadalmi és 

gazdasági körülmények 

művészetformáló szerepét. 

Képes megőrizni és meg- 

újítani a kulturális, művé- 

szeti, szakmai értékeket. 

A szakmai értékek mentén, 

teljesíti a kitűzött szakmai- 

célokat és elvárásokat. 

Önállóan tájékozódik, 

bővíti a 

művészettörténeti 

ismereteit. 

Ismeri a művészettörténet 

szakmai fogalmait, a mű- 

vészettörténeti 

korszakokat 

A művészettörténeti fo- 

galmak és a kiemelkedő 

példák ismeretében ele- 

mezni tudja a művek jel- 

legzetességeit és a közön- 
ségre gyakorolt hatását. 

Munkavégzése során biz- 

tos véleményt alkot a tech- 

nikai vagy stiláris kérdé- 

sekben. 

Munkáját képes 

önállóan fejleszteni, 

pontosítani, a felmerülő 

hiányokat 

pótolja, az esetleges stilá- 

ris problémákat 

korrigálja 

Érti az egyes művészeti 

korszakok törekvéseit, 

ismeri szellemi értékeit, 
technikai vívmányait és 

Inspirációként vagy 

konk- rét előképként 

képes to- vább vinni a 

művészeti 
örökség alkotói módszere- 

A munkája közben szem 

előtt tartja a megrendelő 

vagy munkaadó stiláris 
elvárásait. 

Munkája során képes 

önálló döntéseket hozni 

az anyagválasztás, a 
technika és a formai 

jellemző anyaghasználatát it, formai megoldásait.  jegyek tekintetében. 

Felismeri az egyes korsza- 

kok stílusjegyeit, a ki- 

emelkedő alkotók műveit 

és a művészeti értékeinek 

mibenlétét 

Eligazodik a különböző 

korok, stílusok, művészeti 

alkotások világában. 

Látja a különböző 

művészeti 

korszakok stiláris 

változá- sait, a változások 

irányait 

A munkavégzés során 

biztosan választja meg a 

technikai vagy stiláris 

elemeket 

Képes munkáját 

önállóan végigvinni, a 

szakmai, megrendelői 

visszajelzé- sekből 

alkotott felelős 

magatartással 

Eszközhasználati, ábrázo- 

lási tapasztalatait 

sokolda- 

lúan felhasználja a 

tervezé- si munkájában 

Képes manuális 

technikák- kal 

megjeleníteni saját 

elképzeléseit, felvázolni 

szakmai ötleteit, terveit. 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért, minőségéért, 

a saját meg- 

hozott, vagy elmulasztott 

döntéseiért 

Terveit, elképzeléseit 

önállóan rögzíti, a felme- 

rülő korrekciókat ponto- 

san végzi el 

 
Megfigyelés vagy minta 

után szabadkézi rajzot, 

tervet készít 

Képes felismerni a kívánt 

a szín- és formavilágot, 

visszaadni az ábrázolt 

téma sajátosságait, 

megtalálni a 

legalkalmasabb 

alkalmazá- si lehetőségeit. 

 

Magas szintű technikai 

kivitelre és hatékony vizu- 

ális kommunikációra tö- 

rekszik 

Betartja a rajzi 

kommu- nikáció 

általános szabá- lyait, a 

lehetőségek sze- rint 

egyéni ábrázolási 

kísérleteket folytat 

A képi, plasztikai gondol- 

kodását, kreatív színhasz- 

nálatát és ábrázolási kész- 

ségét felhasználja a szak- 

mai kivitelezési feladatai 
során 

Ábrázolási és formálási 

tapasztalatait 

felhasználva, képes 

összetett síkbeli vagy 

plasztikus feladatok 

megoldására. 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért, minőségéért 

Munkája során felelős- 

séggel dönt az egyes 

munkafázisok formai- 

technikai megvalósításá- 

ról 
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Szakmai munkája 

során épít a fejlett 

arány- és 

stílusérzékére, 

alkalmazza analizáló és 

szintetizáló képességét 

Alkotási-tervezési 

feladatai során hasznosítja 

az eszté- tikai érzékét, 

problémafel- ismerő- és 

döntésképessé- 
gét 

Felelősséget vállal a szak- 

mai színvonal megőrzésé- 

ért, saját meghozott, vagy 

elmulasztott döntéseiért 

Önálló döntéseket hoz a 

kidolgozás arányairól, 

részletezettségéről 

 
 

8.2 
Programkövetelmény-modul neve: Tervezés és technológia 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 134 

 Maximális óraszám: 170 

Képzési forma: csoportos 
 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 
Rendelkezik megfelelő 

ismeretekkel és 

tapasztala- tokkal az 

információgyűj- tés 

menetéről és formáiról 

Képes a tervezési- és 

alkotómunkájához a 

szük- séges 

szakmaisággal, 

forrásanyagot, informáci- 

ót gyűjteni 

Az előkészítő munkája 

során szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárá- sokat 

Önállóan tájékozódik 

a különböző szakmai 

anyagokban 

Tisztában van a 

tervezési probléma vagy 

alkotói 

feladat 

meghatározásának 

módjaival, menetével 

Képes a tervezési és alko- 

tómunkájának 

koncepció- ját 

kialakítani, végigvinni 

A munkavégzés során szem 

előtt tartja a kitűzött szak- 

mai célokat és elvárásokat 

az egyedi sajátosságok 
figyelembevételével 

Önállóan értelmezi 

vagy önállóan meghatá- 

rozza tervezési, alkotási 

feladatát 

Ismeri a tervek és tervdo- 

kumentációk anyagainak 

elkészítési módjait, össze- 

állításának manuális és 

digitális formáit 

Képes elkészíteni saját 

elképzeléseinek vázlatait, 

előzetes terveit. 

Alkalmazza a hagyomá- 

nyos és számítógépes 

ábrázolás és szerkesztés- 

módszereit 

Szakmai feladati során a 

körültekintően jár el a 

fel- adatok megoldásában 

Saját tanulási és mun- 

katevékenységében 

folyamatos önkontrollt 

működtet. 

Vázlatokon, magyarázó, 

közlő rajzon vagy más 

Ismeri a műszaki 

ábrázo- lás szabályait, az 

ahhoz 

Tudatosan törekszik a 

digi- tális eszközök, 

programok 

Önállóan értelmez vagy 

készít műszaki 

rajzokat, 

tervezési felületeken kö- 

vetkezetesen használja a 

vizuális jelek, szimbólu- 

mok rendszerét 

szükséges rajzolási és 

szerkesztési módokat. 

Szakszerűen alkalmazza 

a hagyományos és 

számító- gépes ábrázolás 

és szer- 

kesztésmódszereit. Ter- 

vet, vázlatot, makettet 

vagy 3D digitális modellt 

készít 

megismerésére, a közölt 

dokumentáció 

pontosságára 

betartja a műszaki 

áb- rázolás 

szabályait. 

Együttműködő partne- 

reit bevonja az egyezte- 

tés folyamatába 
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Megfelelő 

tapasztalatokkal 

rendelkezik a feladatnak, 

a sík- vagy a plasztikai 

felü- letnek megfelelő 

anyagok megválasztására 

és kreatív használatára 

vonatkozóan 

Feldolgozza és felhasz- 

nálja a különböző stílusú 

alapformákat, 

ornamenti- kákat, 

figurális díszítmé- nyeket 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért és a 

kivitelezés minőségé- 

ért, a részteljesítésekért és 

a saját hatáskörében 

megho- zott vagy 

elmulasztott 
döntésekért 

Felelősséget vállal a 

saját, illetve szakirá- 

nyának munkájáért, 

minőségéért. 

Ismeri és felhasználja a 

tervezéselmélet, 

szakmára vonatkozó 

elemeit 

Összefüggéseiben látja a 

szakmai célokat, folyama- 

tokat 

Szem előtt tartja a megbí- 

zói elvárásokat és szakmai 

követelményeket. Betartja 

a határidőket. 

Adekvát szakmai kér- 

déseket tesz fel vagy 

vitat meg szakmai 

partnereivel, 

megrende- 
lővel 

Ismeri és szakszerűen 

használja a 

szakterület jellemző 

alapanyagait, 

segédanyagait és technikai 

berendezéseit 

Átfogó szakterületi isme- 

reteit felhasználja a 

terve- zési- és 

alkotófolyama- tokban. 

Ismeri a szakma 

műveléséhez szükséges 

kéziszerszámokat, segéd- 

eszközöket, gépeket, 

berendezéseket, azok 

szerepét a kivitelezés 
során 

Szakmai elkötelezettséget 

tanúsít a képző- és 

iparmű- vészeti szakma 

iránt. Jól 

tűri a rutin jellegű és 

ismét- lődő feladatok 

kapcsán 

jelentkező monotóniát. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg. Megta- 

lálja az anyag- és gyár- 

tástechnológiában a 

szakmai kapcsolódási 

pontokat a felmerülő 

akadályokat elhárítja 

 

 

8.3 
Programkövetelmény-modul neve: Szakmai kommunikáció 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 62 

 Maximális óraszám: 93 

Képzési forma: csoportos 
 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Tisztában van a 

prezen- tációs formák 

szerepé- vel, 

sajátosságaival 

Képes manuális és digitális 

eszközökkel portfóliót és 

prezentációt készíteni 

saját 

munkái vagy más 

szakmai tartalmak 

bemutatására 

Elismeri a szakmai 

prezen- táció kiemelt 

szerepét, 

tisztában van a vele 

kap- csolatos 

elvárásokkal 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő aka- 

dályokat elhárítja 

Ismeri a digitális és 

manuális prezentáció 

eszköztárát 

Képes az adott lehetőségek 

és elvárások ismeretében 

megválasztani a legalkalma- 
sabb prezentációs formákat 

Felelősséget vállal az elké- 

szített szakmai anyag tar- 

talmáért, eredetiségéért 

és formájáért. 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő tar- 

talmi vagy technikai 

problémákat megoldja 

Tisztában van a prezen- 

táció formai követelmé- 

nyeivel, a kép-szöveg 

arány helyes megválasz- 

tásának szerepével, 
hatásával 

Képes átlátni a prezentáció 

megjelenítésével kapcsola- 

tos szakmai-grafikai elvárá- 

sokat, kritikusan szemlélni 

a létrehozott szakmai anyag 
tartalmát-formáját 

A munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

szakmai 

célokat és elvárásokat 

Munkáját 

önállóan végzi, 

esetenként 

szakmai segítséget kér 

a prezentáció nyomta- 

tott formájának előké- 
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szítéséhez 

Ismeri a prezentáció 
létrehozására alkalmas 

Képes az adott feladatnak 

és technikai 

körülményeknek 

A számítógépes program- 

használat során betartja 

az 

Munkáját 

önállóan végzi, a 

felmerülő 

számítógépes progra- 

mok használatát 

leginkább megfelelő számí- 

tógépes programot 

használ- ni 

adatvédelmi és 

adatbizton- sági 

szabályokat 

technikai akadályok 

elhárításához 

informa- tikus 

segítségét veszi 
igénybe 

Tisztában van a képi 

dokumentáció 

formáival az archiválás 

alapvető szabályaival 

Képes a szakmai 

munkáinak anyagát 

rendezett, rendsze- rezett 

formában összeállíta- ni 

Betartja a képi 

dokumentá- ció szakmai 

szabályait, 

felelősséget vállal az elvég- 

zett munka tartalmáért és 

Munkáját képes 

önálló- an elvégezni, a 

felme- rülő kérdésekről 

önál- 

lóan dönteni 
f ormájáért 

Rendelkezik a szükséges 

tapasztalatokkal a 

szkennelés – reprófotó- 

zás terén 

Képes a szakmai 

anyagának képi 

dokumentációját elké- 

szíteni 

A munkavégzése során 

szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárásokat. 

Önállóan képes munká- 

ját végezni, a felmerülő 

technikai problémákat 
megoldja 

Ismeri a szakmai 

bemu- tatók tartalmi 

elemeit, 

elvárt anyanyelvi és 

idegennyelvi követel- 

ményeit 

Szakszerű és nyelvileg 

helyes bemutató anyagot 

állít össze magyar és idegen 

nyelven 

Betartja a határidőket. 

Kitartás jellemzi a felada- 

tok megoldásában. Jól 

tűri a rutin jellegű, 

ismétlődő feladatok 

monotóniáját 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 

végzi 

Ismeri a prezentáció 

írásbeli és verbális elő- 

adásmódjának szabályait 

Képes szakmai 

önéletrajzát és motivációs 

levelét elké- szíteni, 

szakmai eseménye- ken 

előadást, bemutatót 
tartani 

Betartja az írott és 

íratlan szakmai, etikai 

szabályo- kat, 

felelősséget vállal az 

elhangzott szóbeli vagy 
leírt információkért 

Önállóan vagy szakmai 

partnerekkel együtt 

pályázatokon indul 

Ismeri a szakmai kom- 

munikáció alaphelyzete- 

it 

Képes anyanyelvi és ide- 

gennyelvi környezetben 

állásinterjún, szakmai meg- 

beszélésen partnerként 

részt venni, aktívan 

közreműköd- ni 

Fontosnak érzi a szakmai 

kapcsolatok kiépítését és 

fenntartását 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 
végzi 

 

 

8.4 
Programkövetelmény-modul neve: Kerámia-porcelán készítés 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimá- lis és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 503 

 Maximális óraszám: 702 

Képzési forma: csoportos 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 
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Ismeri a szakmai terület 

múltját, ismeri és alkal- 

mazza a szabadkézi vagy 

digitális ábrázolási mód- 

szereket 

Képes bővíteni és a tervezési 

munkájában felhasználni 

művészeti és szakelméleti 

ismereteit, fejleszteni szak- 

maspecifikus ábrázolási 

technikáit 

Tárgytervező és 

tárgyal- kotó 

tevékenységét a 

szakmai elvárásoknak 

megfelelő szinten teljesí- 

ti, formai, stiláris dönté- 

seit megalapozott szak- 

matörténeti tudás birto- 

kában hozza meg 

Önállóan készül fel a ke- 

rámia-porcelán készítés 

feladatainak végig vitelére, 

döntéseit a megrendelője 

vagy szakmai partnerével 

egyeztetve alakítja ki 

Követi a szakmai ese- 

ményeket, tájékozott a 

kerámiaműves szakmai 

terület technikai 

fejlődé- 
sét illető kérdésekben 

Képes tájékozódni a szakma 

legújabb törekvéseiről, tech- 

nikáiról, elmélyíteni szakmai 

technikai-technológiai isme- 
reteit 

Saját munkájára vonat- 

kozóan elismeri a szak- 

mai tájékozottság fontos- 

ságát 

Szakmai partnereinek 

tájékoztatása alapján 

vagy önállóan végzi a 

feladatát 

Ismeri a kerámia- 

porcelángyártás techni- 

kai technológiai előírása- 

it az anyagok és eszkö- 
zök használatának alap- 

Képes a szakmai kivitelezési 

munkájában alkalmazni a 

kerámia technológiai 

ismere- teit 

Kivitelezési munkáját a 

technikai vagy kezelési 

utasításoknak megfelelő- 

en végzi, betartva a 
munka-, baleset-, egész- 

Önállóan vagy üzemi kör- 

nyezetben az üzemi előírá- 

soknak megfelelően végzi 

kivitelezői feladatait 

vető szabályait  ség-, tűz-, érintés- és 

környezetvédelmi szabá- 

lyokat 

 

Elsajátította a 

tárgyter- vezési 

módszerek leg- 

fontosabb elemeit 

Képes feladatait 

értelmezni, meghatározni a 

kerámia- porcelántervezés 

célját, a funkcionális és 

stiláris elvá- rásokat 

Munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

célokat és elvárásokat 

Önállóan, a vezető terve- 

zővel együttműködésben 

végzi feladatait / vagy a 

megbízó útmutatásait 

kö- veti az adott 

feladatok 
elvégzése során 

Ismeri és alkalmazza a 

szakma elvárásainak 

megfelelő hagyományos 

rajzeszközöket, 

informa- tikai 

eszközöket és prog- 

ramokat 

Képes a kerámia- 

porcelántárgyak manuális 

terveit, vázlatait, makettjét 

vagy 2D terveit, 3D digitális 

modelljeit elkészíteni, al- 

kalmazni tipográfiai 

ismere- teit 

Terveinek elkészítésekor 

fokozottan ügyel a lát- 

vány megfelelő vissza- 

adásra és/ vagy a műsza- 

ki tartalmak 

pontosságá- ra 

A tervek létrehozását, 

digitális megjelenítését 

önállóan végzi 

Átlátja a kerámia- 

porcelánkészítés folya- 

matát 

Képes megtervezni a terve- 

zési és kivitelezési folyama- 

tot, elkészíteni a munkák 

időbeni ütemezését 

Betartja a gyártási- 

kivitelezési határidőket 

és a dokumentációra 

vonatkozó előírásokat 

Munkájának ütemezését, 

önállóan alakítja ki, saját 

munkájával és 

dokumentá- ciós 

tevékenységével kap- 

csolatosan önellenőrzést 

végez / munkavállalóként 

követi a munkaadói 

előírá- 
sokat 

Rendelkezik a modellek 

vagy prototípusok elké- 

szítéséhez szükséges 

gyártástechnológia, 

alap- és segédanyagok, 

kézi- szerszámok 

ismeretével 

Képes az anyag- és techno- 

lógiai ismereteit kreatívan 

felhasználni a tervezésben és 

kivitelezésben 

Munkája során 

optimális anyag és 

energiafelhasz- nálásra 

törekszik 

Feladatait önállóan látja 

el, szükség esetén a 

felmerülő akadályokat 

elhárításához szakember 

segítségét veszi igénybe 
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Tapasztalattal 

rendelke- zik a 

kerámia- porcelán 

tárgyak sokszorosító 

formáinak előállítása 

terén 

Képes gipszformákat, 

sablo- nokat készíteni, 

használni a gipszformák 

készítéshez 

szükséges gépeket, berende- 

zéseket, alkalmazni a meg- 

munkálás különféle 

módjait, 
fogásait a modellkészítésnél 

A munkavégzés során 

szem előtt tartja a 

kitű- zött gyártási 

célokat és 

funkcionális 

elvárásokat, ügyel a 

munkabiztonsági 

előírások betartására 

A gyártási technológia 

figyelembevételével, a 

vezető tervező és a kivite- 

lező szakemberek bevoná- 

sával végzi feladatát 

Tudatosan használja 

szakmája legalkalma- 

sabb alapanyagait és 

segédanyagait, technikáit 

Képes kiválasztani a megfe- 

lelő alap- és segédanyago- 

kat, beszerezni, működtetni 

a kerámia-porcelántárgyak 

előállításához szükséges 
technikai eszközöket 

Felelősséget vállal az 

elkészített munka alkal- 

masságáért, 

minőségéért 

Önállóan választja meg 

az alapanyagokat és az al- 

kalmazott technikát, az 

esetleges hibákat önállóan 

javítja vagy szakember 
segítségével korrigálja 

Ismeri a kerámiaműves 

műhely kialakításának 

és működtetésének fel- 

tételeit 

Képes a saját 

műhelykör- nyezetének, 

műtermének 

kialakítására, 

működtetésére, fejlesztésére 

Munkakörnyezetében 

betartja a munka- bal- 

eset- és környezetvédel- 

mi szabályokat, felelős- 

sége tudatában 

reflektál 

saját tevékenységére és 

eredményeire 

Szakmai partnerek 

segítsé- gét igénybe véve 

alakítja ki saját 

műhelykörülmé- nyeit, 

munkavállalóként a 

meglévő munkakörülmé- 

nyeket alakítja a 

munkafo- lyamatokhoz 

Rendelkezik az egyedi 

vagy kisszériás kerámia- 

tárgyak előállításának 

technikai 

tapasztalataival 

Képes a saját elképzelései- 

nek megfelelő vagy a meg- 

rendelő igényei szerinti 

egyedi dísztárgyakat, kis- 

plasztikákat, edényeket, 

épületkerámiaelemeket fel- 

rakással, mintázással, 

öntés- sel, korongolással 

vagy 
préseléssel elkészíteni 

Felelősséget vállal az 

elkészített munka alkal- 

masságáért, 

minőségéért és a vállalt 

határidő be- tartásáért 

A saját tervei alapján, 

vagy a megrendelő 

igényeihez 

igazodva önállóan készíti 

tárgyait / üzemi környe- 

zetben együttműködik a 

kerámia- és 

porcelántárgy- készítő 

munkatársaival 

Ismeri a 

sorozatgyártásra 

tervezett, funkcionális 

kerámiatárgyak gépi 

Képes tervet és 

prototípust készteni 

sokszorosítható 

dísztárgyak, 

kisplasztikák, 

Terveit és a prototípuso- 

kat a megrendelői 

elvárá- soknak és 

technológiai 

Vezető tervező vagy a 

közvetlen 

munkatársainak 

bevonásával végzi a fel- 

sokszorosító eljárásait, 

azok tervezési követel- 

ményeit 

edények, szaniteráru, 

öntési, korongos, vagy 

préselési 

technológiával való gyártá- 

sához 

követelményeknek meg- 

felelően alakítja ki 

adatát 

Ismeri az építészethez 

kapcsolódó egyedi és 

sorozatban gyártható 

kerámia-porcelán 

terve- zési és elkészítési 

fel- 
adatköreit 

Képes tervet, prototípust, 

makettet készteni egyedi fali 

plasztikákhoz, kályhákhoz, 

kutakhoz, beépített vagy 

különálló épületelemekhez 

Tervezési feladata 

során figyelembe veszi a 

nagyméretű kerámia 

tárgyak készítésének, 

szerelésének technikai és 

biztonsági szabályait 

Vezető tervező és a köz- 

vetlen munkatársai, 

vala- mint építész 

szakember 

útmutatásainak 

megfelelő- en végzi a 

feladatát 

Ismeri az alapvető máz- 

típusokat, azok égetési és 

esztétikai tulajdonságait 

Képes az elkészített nyers 

vagy zsengélt tárgyait öntés- 

sel, fújással bemázazni, 

tisztítással égetésre alkal- 

massá tenni 

Munkáját az egészségvé- 

delmi, környezetvédelmi 

és hulladékgazdálkodási 

szabályoknak, előírások- 
nak megfelelően végzi 

Önállóan vagy a megren- 

delő/munkaadó igényei 

szerint dolgozik 
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Tapasztalattal 

rendelke- zik a 

kerámia-porcelán 

dekorációs eljárások 

alkalmazása terén 

Képes az egyedi vagy soro- 

zatban előállított tárgyak 

sík és plasztikus díszítését 

elké- szíteni – pl. 

karcolással, 

kivágással, ragasztással, 

máz alatti és máz feletti 

festéssel, matrica 

használatával, ara- 
nyozással 

Munkáját az egészségvé- 

delmi, környezetvédelmi 

és hulladékgazdálkodási 

szabályoknak, előírások- 

nak megfelelően végzi 

Díszítő tevékenységét 

önállóan vagy a megrende- 

lő/munkaadó igényei sze- 

rint látja el 

Ismeri a különböző ke- 

rámia-porcelán égetési 

eljárásokat 

Képes az elektromos, fatüze- 

lésű vagy gázkemencék 

berakásának, az égetésnek a 

folyamatában 

közreműködni 

Munkáját a baleset és 

egészségvédelmi, kör- 

nyezetvédelmi előírások- 

nak megfelelően végzi 

Munkatársai vagy 

égetési szakember 

bevonásával végzi a 

feladatát 

 

 
 

 

A kerámiaműves önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást 

gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. A 

kerámiaműves megőrzi, folytatja kerámiaművesség évezredes hagyományait, ugyanakkor 

biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az anyagok és 

technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a kerámiatermékek 

felhasználására. 

A kerámiaműves általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai kreativitása és 

szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. 

Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák 

felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg. A gyári–, kézműves és autonóm 

kerámia–porcelán műfajától függően rangsorolja azok funkcionális, esztétikai és technikai 

kívánalmait. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik. 
 

 

 

 

Személyi feltételek 

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a 

szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus 

és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túlmenően a képesítő vizsgán alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 Felsőfokú szakirányú (iparművész, tárgytervező, formatervező) 

végzettség 

Tárgyi feltételek 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 
megszerezhető szakképesítés társa- dalmi-gazdasági hasznosíthatóságának 
bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): 

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása 

10
. 
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 Számítógépes munkaállomás, nyomtató 

 Internet-kapcsolat 

 Prezentációtechnikai berendezés (projektor, vagy egyéb 

prezentációtechnikai megjelenítő egység)  
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Vizsgatevékenységek részletes leírása 
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Szóbeli vizs- 

gatevékenység 

(A-B) 

 

 

 

 

45 

perc 

 

 

 
Művészettörténet és 

Kerámiaműves 

szakmai elmélet / 

Központi 

tételsor 

 

 

 
ponto- 

zás, 

maxi- 

mum 50 

pont 

Maximális pontszám 

akkor adható, ha a 

kihúzott tétel 

témájának kifejtése a köve- 

telményeknek megfelelő tar- 

talmi elemeket tartalmazza 

és rendszerezett tudást 

tükröz. A vizsgázó tisztában 

van művé- szettörténet, a 

szaktörténet és a technológia, 

a tételben sze- replő 

legfontosabb területei- vel, 

azokról szakszerű összeg- 
zést ad. 

 

 

 

 

 
30 % 

 

 

 

Gyakorlati 

vizsgatevé- 

kenység (A- 

B) 

 

 

 

30 

perc 

 

 

A Szakmai portfó- 

lió és a Kerámia- 

műves vizsgamun- 

ka bemutatása 

 

 
ponto- 

zás, 

maxi- 

mum 50 

pont 

Portfólió: a rajz-festés- 

mintázási gyakorlat és a 

szakmai felkészülés állomása- 

inak egyenletes, magas szintű 

teljesítése; Vizsgamunka: 

melynek alapján megítélhető 

a vizsgázó szakmai felkészült- 

sége, igényessége és kreativi- 

tása 

 

 

 

 
70 % 

 
A vizsgá- ra 

bocsá- tás 

fel- 

tételeit a 

10.5.1. 

pont 

tartal- 

mazza 

 

 
A képesítő vizsga egészének értékelése 

 
A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az 

elért %- os teljesítmények alapján: 

 

81 – 100 pont 5 (jeles) 

71 – 80 pont 4 (jó) 

61 – 70 pont 3 (közepes) 

51 – 60 pont 2 (elégséges) 

0 – 50 pont 1 (elégtelen) 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a szakmai képesítő vizsga osztályzatát a 

vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga 

alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni. 
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Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt 

vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre értékelt, illetve pótlóvizsga esetén csak a nem 

teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

 
 

A képesítő vizsga menetének leírása 

 
 

A vizsgára bocsátás feltételei 

 
a) Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló 

bizonyít- ványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés 

kerettantervében meghatározottak szerint. 

b) A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által 

megadott határidő- re. 

c) A Kerámiaműves vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció 

elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre. 

 

 

 

Leadandó 
A leadás formája 

eredeti digitális 

Szakmai portfólió  x 

Kerámiaműves vizsgamunka x  

A vizsgamunkát bemutató 

prezentáció 

 
x 

 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Nincs 

 
 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elmélet vizsgafeladat (A-B) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján összeállított, 

központi tételsorból húzott tétel A) és B) témaköreiből. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 

15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra: 
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A) Művészettörténet, B) Kerámia szakmai elmélet 

 

A tételsor témakörei (A-B): 

A) A művészettörténet témakörei 

- Az ókori Egyiptom 

- Az ókori görög kultúra és művészet 

- Az ókori Róma 

- Ókeresztény és bizánci művészet 

- Romanika 

- Gótika 

- Reneszánsz művészet Észak- és Dél-Európában 

- Az európai barokk művészet 

- Németalföldi és spanyol barokk festészet 

- Klasszicizmus és romantika 

- Historizáló stílusáramlatok a 19. században 

- A realizmus 

- Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

- Szecesszió és szimbolizmus 

- A 20. század első felének képzőművészeti mozgalmai 

- Építészet a 20. században 

- A II. világháború utáni művészeti tendenciák Európában és az Egyesült 

Államokban 

- A 20. század jelentős magyar alkotói és művei 

 
B) Kerámia szakmai 

elmélet témakörei 

Szaktörténet 

- Az őskor és az ókori civilizációk kerámiája 

- Az európai kerámia központok fejlődése a középkortól a 20. századig 

- 20. századi és kortárs kerámia–porcelán 

- A Távol– és Közel–Kelet kerámia kultúrája 

- A prekolumbián 

kultúrák kerámiái 
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Szakismeret 

- Az agyag keletkezése, a kerámia nyersanyagai, fizikai és kémiai 

tulajdonságai 

- A kerámia–porcelántermékek csoportosítása 

- Nyersárukésztés a kézműves technikáktól a gyári technológiákig 

- A mázak szerepe, fajtái, nyersanyagai – kerámia–porcelánfestékek 

- Mázkészítés és mázhibák 

- A kerámia–porcelántermékek szárítása, égetése, kemencetípusok és 

hőfokmérés 

 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 
 

A) Szakmai portfólió; B) Kerámiaműves vizsgamunka bemutatása 

 
A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 

30 perc (felkészülési idő nincs) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 70 % 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Az A) Szakmai portfólió és a B) Kerámiaműves vizsgamunka egymást követő bemutatása, 

melyeket egybefüggő tevékenységként kell megszervezni. 

A) A Szakmai portfolió bemutatása 

 

A képzési időben végigvitt szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása a képekkel és rövid 

szövegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Rajzi, plasztikai előtanulmányokat 

(minimum 6 db különböző munka), kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen 

minimum 25 oldalas összeállítás digitális prezentáció formájában. 

 

A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése 

A vizsgázó a Gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. 

Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A 

vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások 

színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, 

fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli. 

 

 
 

A) A Szakmai portfólió szakmai anyagának értékelési szempontjai Pontszám 

Tanulmányrajzok 4 pont 

Az arányok helyes, pontos megfigyelése és a kompozíció 2 pont 

Perspektivikus térábrázolás 1 pont 

Vonalkezelés, tónusok helyes használata 1 pont 

Színes kompozíciók vagy mintázás feladatok 4 pont 
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A színek tudatos alkalmazása vagy a térbeli formák kezelése 2 pont 

Az arányok helyes megválasztása és a kompozíció 1 pont 

Az alkalmazott technikában való jártasság 1 pont 

Kép és szöveg együttese a prezentáció egészében 4 pont 

Tipográfiai ismeretek 2 pont 

Komponálás, kompozíció 1 pont 

Kép és szöveg illeszkedése az adott témákhoz 1 pont 

Szakmai tervezési és kivitelezési feladatok 4 pont 

Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége 2 pont 

A gondolatmenet és a tervezési folyamat bemutatása 1 pont 

A tervek kidolgozottsága 1 pont 

A portfólió szóbeli bemutatásának értékelési szempontjai 4 pont 

A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 

Előadásmód, szaknyelv alkalmazása 2 pont 

A Szakmai portfólió oldalainak kivitelezési minősége, összképe 5 pont 

A) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 

 

B) A Kerámiaműves vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az 

elkészítés fázisainak bemutatása. 

A vizsgamunka témáit listáját a képző intézmény állítja össze, amelyből a vizsgázó 

kiválaszthatja a saját vizsgafeladatát. A vizsgamunka feladata a kerámia–porcelán szakmai 

területéről vett egyedi vagy sorozatgyártott, tárgytervezést és kivitelezést igénylő összetett 

feladat, amelynek alapján mérhetők a vizsgázó szakmai kompetenciái. 
 

 

B) A Kerámiaműves vizsgamunka anyagának értékelési szempontjai Pontszám 

A vizsgamunka előkészítése 3 pont 

Az inspirációk, információk (moodboard) megjelenítése 1 pont 

Ötletek, előzetes tervek, különböző verziók megjelenítése 2 pont 

A tervezés folyamata 6 pont 

A szakmai probléma felvetése, meghatározása 3 pont 

Tervek, vázlatok modell-variációk 3 pont 

A kivitelezés minősége 12 pont 

A kialakított formák arányai 4 pont 

A tárgy funkcionális megfelelősége vagy egyedi értékei 4 pont 

Az alkalmazott technikában való jártasság 4 pont 

A vizsgamunka prezentáció értékelési szempontjai 4 pont 

A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 

Előadásmód, szaknyelv alkalmazása 2 pont 

B) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 

 

A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes 

szabályai 
 

A Szóbeli vizsgatevékenység során a képző intézmény által összeállított, a tételek kifejtését 

segítő képanyag használható (szöveges információ nélkül). 
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A Gyakorlati vizsgatevékenység során a 10.5.1 pontban megadott, a vizsgát megelőzően 

elkészített Szakmai portfólió és a Kerámiaműves vizsgamunka prezentációs anyaga és 

eredeti munkái használhatók. 

 

A képesítő vizsgán egyéb segédeszköz nem használható. 

 

 

A képesítő vizsga értékelésének egyéb szempontjai 

A szakmai képesítő vizsgára való jelentkezést követő 30 napon belül a vizsgázó 

vizsgamunkájának koncepcióját és tervdokumentációját elfogadtatja a képző intézménnyel. 

A Kerámiaműves vizsgamunka és a Szakmai portfolió vizsgafeladat sikertelen teljesítése 

esetén a vizsga nem folytatható. 

 

Eszköz és felszerelési jegyzék 
 

A Kerámiaműves képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimuma 

1. Rajzterem – természetes fénnyel és állítható mesterséges világítással 

2. Rajzbakok – rajzasztalok a tanulószámnak megfelelő darabszámban 

3. A/3-as és A/2 rajztáblák 

4. Mintázó állványok – a csoportlétszámnak megfelelő darabszámban 

5. Prezentációs eszközök (projektor, laptop) 

6. Számítógépes munkaállomások (grafikai és 3D programokkal) 

7. Kerámiaműves nyersgyártó műhely – tágas, szellőztethető, világos, több helyiségre tagolt 

8. Agyaggyúró és lapnyújtó gép 

9. Anyagtároló raktár 

10. Agyaggyúrásra, felrakásra alkalmas stabil asztalok a csoportlétszámnak megfelelően 

11. Öntőpad, öntéshez szükséges tároló és kiöntő edények 

12. Kézikorongok a csoportlétszámnak megfelelően 

13. Elektromos és/vagy lábhajtású korong 

14. Be– és rákorongolásra alkalmas elektromos korong 

15. Tároló–szárító polcok 

16. Mázazásra alkalmas helyiség vagy mázazó fülke elszívó– berendezéssel 

17. Kerámia kéziszerszámok 

18. Laborfelszerelések, szűrők, edények, mérőeszközök 

19. Dekorációs feladatokhoz – festő eszközök, karcoló, vágószerszámok 

20. Elektromos kemencék: próbaégető és kerámiaégető kemence min. 1200 Co égetési 

hőmérsékletre 

21. Gipszműhely – a kerámia–porcelán anyagoktól elkülönített helyiség – vizesblokkal 

22. Elektromos gipszkorong 

23. Márvány asztal – gipszeléshez 

24. Kézi szerszámok és elektromos kisgépek a gipszmegmunkáláshoz 
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02134008 
 

4.21.3 Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 
 

 
 

a) természetes személy esetén: 

 név: 

 lakcím: 

 e-mail cím: 

 telefonszám: 

b) nem természetes személy esetén: 

 név: oktatásért felelős miniszter 

 jogi személyműködési formája (cégforma): 

 székhely: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

 

 

– megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) 

– besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 

 

 

0213 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó) 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 
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– megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Szobrász) 

– szintjének besorolása 

– az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

– a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

– a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

 
 

Nem releváns 

 
 

A szobrász széleskörű rajzi- és plasztikai tudással, művészettörténeti, szobrásztörténeti és 

technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a szoborkészítés különböző 

feladatait tervezői szemlélettel, önállóan, alkotó módon valósítja meg. Szoborkészítés 

során egyaránt ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat. 

Egyéni elképzelés, vagy a megrendelés szerint, a szobrászat különféle műfajaiban tervez, 

képes kézi- és gépi eljárással plasztikát készíteni. Munkája során információkat, 

inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Elkészíti a 

sorozatgyártásra szánt plasztika gipsz modelljét és sokszorosító formáit. Végigviszi vagy 

összehangolja a szoborkészítés egyes folyamatát. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, 

archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú 

tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemeken foly- tatja. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- átlátni az adott megbízói vagy önálló szobrász feladat célját és volumenét 

- felmérni az adott feladatok anyagszükségletét, előállítási módját, technikáját és 

költségeit 

- alkalmazni a szobrász történeti és a kortárs művészeti ismereteit 

- anyag- és technológiai ismereteit kreatív módon felhasználni 

- beszerezni, megrendelni a szükséges alapanyagokat, kézi szerszámokat, 
technikai eszközöket 

- megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló 
műhelyfeltétele- ket 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 

megszerezhető szak- képesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, 

tevékenység vagy munkakör leírása: 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 

megszerezhető szakképesítés 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 

megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető 

tevékenység kapcsolata, összefüggése: 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

259 

 

 

- hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni 

- a szoborkészítéshez előzetes formatanulmányokat készíteni 

- együttműködni a szobrászat, különböző területein dolgozó szakembereivel 

- megrendelésre vagy önálló elképzelések szerint egyedi és kis szériában 
gyártott szobrokat, érmet, domborművet készíteni 

- sokszorosított plasztika előállításához különböző rendeltetésű sokszorosító 
formákat készíteni 

- szakszerűen kiegészíteni, retusálni sérült épületplasztikai elemeket 

- ellenőrizni a szobrászati alapanyagok cél szerinti felhasználhatóságát 

- azonosítani a szobrászatban használt anyagok tulajdonságait 

- szakszerűen használni a szobrászatban alkalmazott eszközöket 

- modellt, maketteket készíteni 

- egyeztetni a megbízóval vagy munkaadóval 

- ütemezni, összehangolni az egyes részfeladatokat, egyeztetni a partnerekkel 

- megtervezni, felügyelni a szoborkészítés folyamatát 

- alkalmazni a szoborkészítés különböző módjait 

- szakszerűen berakni és működtetni az égetőkemencét 

- a kézi és gépi szerszámokat, berendezéseket a technológiai előírások 
figyelembevételével, az egészség- és környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően használni 

- minőségi garanciát vállalni a megrendelt plasztika vagy szobrászati 

tevékenység iránt 

- ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső 

szakembert 

- munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni 

- saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni 

- további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti 
egyetemen továbbtanulni 

 

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt 
 
 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi 

oltalom alatti állása (A megfelelő elem ki- választandó) 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti feltételek: 
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– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben 

tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség 

– Szakmai előképzettség: nem szükséges 

– Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

– Szakmai gyakorlat időtartama: - 

– Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges 

 
 

 

– Minimális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 900 óra 

– Maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 1300 óra 

– Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám 

 

 

8.1 
Programkövetelmény-modul neve: Művészetelmélet és ábrázolás 

Programkövetelmény-modul sorszáma:1 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 201 

 Maximális óraszám: 335 

Képzési forma: csoportos 
 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Megismeri a művészettör- 

ténet egymást követő kor- 

szakainak társadalmi, 

történelmi, stiláris jellegze- 

tességeit 

Átlátja a társadalmi és 

gazdasági körülmények 

művészetformáló szerepét. 

Képes megőrizni és meg- 

újítani a kulturális, művé- 
szeti, szakmai értékeket 

A szakmai értékek mentén 

teljesíti a kitűzött szakmai 

célokat és elvárásokat 

Önállóan tájékozódik, 

bővíti a 

művészettörténeti 

ismereteit 

Ismeri a művészettörténet 

szakmai fogalmait, a mű- 

vészettörténeti 

korszakokat 

A művészettörténeti fo- 

galmak és a kiemelkedő 

példák ismeretében ele- 

mezni tudja a művek jel- 

legzetességeit és a közön- 
ségre gyakorolt hatását 

Munkavégzése során biz- 

tos véleményt alkot a tech- 

nikai vagy stiláris kérdé- 

sekben 

Munkáját képes 

önállóan fejleszteni, 

pontosítani, a felmerülő 

hiányokat 

pótolja, az esetleges stilá- 

ris problémákat 

korrigálja 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:(Amennyiben a 

programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a 

modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 

meghatározott maximális óraszámok összege.) 

8. A szakmai követelmények leírása 
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Érti az egyes művészeti 

korszakok törekvéseit, 
ismeri szellemi értékeit, 

Inspirációként vagy 

konk- rét előképként 

képes to- 
vább vinni a művészeti 

A munkája közben szem 

előtt tartja a 

megrendelő 
vagy munkaadó stiláris 

Munkája során képes 

önálló döntéseket hozni 
az anyagválasztás, a 

technikai vívmányait és 
jellemző anyaghasználatát 

örökség alkotói módszere- 

it, formai megoldásait. 

elvárásait technika és a formai 

jegyek tekintetében. 

Felismeri az egyes korsza- 

kok stílusjegyeit, a ki- 

emelkedő alkotók műveit 

és a művészeti értékeinek 

mibenlétét 

Eligazodik a különböző 

korok, stílusok, művészeti 

alkotások világában. 

Látja a különböző 

művészeti korszakok 

stiláris változá- 
sait, a változások irányait 

A munkavégzés során 

biztosan választja meg a 

technikai vagy stiláris 

elemeket 

Képes munkáját 

önállóan végigvinni, a 

szakmai, megrendelői 

visszajelzé- sekből 

alkotott felelős 

magatartással 

Eszközhasználati, ábrázo- 

lási tapasztalatait 

sokolda- 

lúan felhasználja a 

tervezé- si munkájában 

Képes manuális 

technikák- kal 

megjeleníteni saját 

elképzeléseit, felvázolni 

szakmai ötleteit, terveit. 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért, minőségéért, 

a saját meg- hozott, vagy 

elmulasztott 
döntéseiért 

Terveit, elképzeléseit 

önállóan rögzíti, a felme- 

rülő korrekciókat ponto- 

san végzi el 

 
Megfigyelés vagy minta 

után szabadkézi rajzot, 

tervet készít 

Képes felismerni a kívánt 

a szín- és formavilágot, 

visszaadni az ábrázolt 

téma sajátosságait, 

megtalálni a 

legalkalmasabb 

alkalmazá- si lehetőségeit 

 

Magas szintű technikai 

kivitelre és hatékony vizu- 

ális kommunikációra tö- 

rekszik 

Betartja a rajzi 

kommu- nikáció 

általános szabá- lyait, a 

lehetőségek sze- rint 

egyéni ábrázolási 

kísérleteket folytat 

A képi, plasztikai gondol- 

kodását, kreatív színhasz- 

nálatát és ábrázolási kész- 

ségét felhasználja a szak- 

mai kivitelezési feladatai 

során 

Ábrázolási és formálási 

tapasztalatait 

felhasználva, képes 

összetett síkbeli vagy 

plasztikus feladatok 

megoldására. 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért, minőségéért 

Munkája során felelős- 

séggel dönt az egyes 

munkafázisok formai- 

technikai megvalósításá- 

ról 

Szakmai munkája 

során épít a fejlett 

arány- és 

stílusérzékére, 

alkalmazza analizáló és 

szintetizáló képességét 

Alkotási-tervezési 

feladatai során hasznosítja 

az eszté- tikai érzékét, 

problémafel- ismerő- és 

döntésképessé- gét 

Felelősséget vállal a szak- 

mai színvonal megőrzésé- 

ért, saját meghozott, vagy 

elmulasztott döntéseiért 

Önálló döntéseket hoz a 

kidolgozás arányairól, 

részletezettségéről 

 
 

8.2 
Programkövetelmény-modul neve: Tervezés és technológia 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimá- lis és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 134 

 Maximális óraszám: 170 

Képzési forma: csoportos 
 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Rendelkezik megfelelő 

ismeretekkel és 

tapasztala- tokkal az 

információgyűj- tés 

menetéről és formáiról 

Képes a tervezési- és 

alkotómunkájához a 

szük- séges 

szakmaisággal, 

forrásanyagot, informáci- 

Az előkészítő munkája 

során szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárá- sokat 

Önállóan tájékozódik 

a különböző szakmai 

anyagokban 
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ót gyűjteni 

Tisztában van a 

tervezési probléma vagy 

alkotói 

feladat 

meghatározásának 

módjaival, menetével 

Képes a tervezési és alko- 

tómunkájának 

koncepció- ját 

kialakítani, végigvinni 

A munkavégzés során szem 

előtt tartja a kitűzött szak- 

mai célokat és elvárásokat 

az egyedi sajátosságok 
figyelembevételével 

Önállóan értelmezi 

vagy önállóan meghatá- 

rozza tervezési, alkotási 

feladatát 

Ismeri a tervek és tervdo- 

kumentációk anyagainak 

elkészítési módjait, össze- 

állításának manuális és 

digitális formáit 

Képes elkészíteni saját 

elképzeléseinek vázlatait, 

előzetes terveit. 

Alkalmazza a hagyomá- 

nyos és számítógépes 

ábrázolás és szerkesztés- 

módszereit 

Szakmai feladati során a 

körültekintően jár el a 

fel- adatok megoldásában 

Saját tanulási és mun- 

katevékenységében 

folyamatos önkontrollt 

működtet. 

Vázlatokon, magyarázó, Ismeri a műszaki ábrázo- Tudatosan törekszik a 
digi- 

Önállóan értelmez vagy 

közlő rajzon vagy más 

tervezési felületeken kö- 

vetkezetesen használja a 

vizuális jelek, szimbólu- 

mok rendszerét 

lás szabályait, az ahhoz 

szükséges rajzolási és 

szerkesztési módokat. 

Szakszerűen alkalmazza 

a hagyományos és 

számító- gépes ábrázolás 

és szer- 

kesztésmódszereit. Ter- 

vet, vázlatot, makettet 

vagy 3D digitális modellt 

készít 

tális eszközök, programok 

megismerésére, a közölt 

dokumentáció 

pontosságára 

készít műszaki 

rajzokat, betartja a 

műszaki áb- rázolás 

szabályait. 

Együttműködő partne- 

reit bevonja az egyezte- 

tés folyamatába 

Megfelelő 

tapasztalatokkal 

rendelkezik a feladatnak, 

a sík- vagy a plasztikai 

felü- letnek megfelelő 

anyagok megválasztására 

és kreatív használatára 

vonatkozóan 

Feldolgozza és felhasz- 

nálja a különböző stílusú 

alapformákat, 

ornamenti- kákat, 

figurális díszítmé- nyeket 

Felelősséget vállal az el- 

végzett munka 

tartalmáért és a 

kivitelezés minőségé- 

ért, a részteljesítésekért és 

a saját hatáskörében 

megho- zott vagy 

elmulasztott 
döntésekért 

Felelősséget vállal a 

saját, illetve szakirá- 

nyának munkájáért, 

minőségéért. 

Ismeri és felhasználja a 

tervezéselmélet, 

szakmára vonatkozó 

elemeit 

Összefüggéseiben látja a 

szakmai célokat, folyama- 

tokat 

Szem előtt tartja a megbí- 

zói elvárásokat és szakmai 

követelményeket. Betartja 

a határidőket. 

Adekvát szakmai kér- 

déseket tesz fel vagy 

vitat meg szakmai 

partnereivel, 

megrende- 
lővel 

Ismeri és szakszerűen 

használja a 

szakterület jellemző 

alapanyagait, 

segédanyagait és technikai 

berendezéseit 

Átfogó szakterületi isme- 

reteit felhasználja a 

terve- zési- és 

alkotófolyama- tokban. 

Ismeri a szakma 

műveléséhez szükséges 

kéziszerszámokat, segéd- 

eszközöket, gépeket, 

berendezéseket, azok 

szerepét a kivitelezés 

során 

Szakmai elkötelezettséget 

tanúsít a képző- és 

iparmű- vészeti szakma 

iránt. Jól 

tűri a rutin jellegű és 

ismét- lődő feladatok 

kapcsán 

jelentkező monotóniát. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg. Megta- 

lálja az anyag- és gyár- 

tástechnológiában a 

szakmai kapcsolódási 

pontokat a felmerülő 

akadályokat elhárítja 
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8.3 
Programkövetelmény-modul neve: Szakmai kommunikáció 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 62 

 Maximális óraszám: 93 

Képzési forma: csoportos 
 

 
Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Tisztában van a 

prezen- tációs formák 

szerepé- vel, 

sajátosságaival 

Képes manuális és digitális 

eszközökkel portfóliót és 

prezentációt készíteni 

saját munkái vagy más 

szakmai 
tartalmak bemutatására 

Elismeri a szakmai 

prezen- táció kiemelt 

szerepét, 

tisztában van a vele 

kap- csolatos 

elvárásokkal 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő aka- 

dályokat elhárítja 

Ismeri a digitális és 

manuális prezentáció 

eszköztárát 

Képes az adott lehetőségek 

és elvárások ismeretében 

megválasztani a 

legalkalma- sabb 

prezentációs formákat 

Felelősséget vállal az elké- 

szített szakmai anyag tar- 

talmáért, eredetiségéért 

és formájáért. 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő tar- 

talmi vagy technikai 

problémákat 

megoldja 

Tisztában van a prezen- 

táció formai követelmé- 

nyeivel, a kép-szöveg 

arány helyes megválasz- 

tásának szerepével, 
hatásával 

Képes átlátni a prezentáció 

megjelenítésével kapcsola- 

tos szakmai-grafikai elvárá- 

sokat, kritikusan szemlélni 

a létrehozott szakmai anyag 
tartalmát-formáját 

A munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

szakmai 

célokat és elvárásokat 

Munkáját 

önállóan végzi, 

esetenként 

szakmai segítséget kér 

a prezentáció nyomta- 

tott formájának előké- 

szítéséhez 

Ismeri a prezentáció Képes az adott feladatnak 
és 

A számítógépes program- Munkáját 
önállóan 

létrehozására 

alkalmas számítógépes 

progra- mok 

használatát 

technikai körülményeknek 

leginkább megfelelő számí- 

tógépes programot 

használ- ni 

használat során betartja 

az adatvédelmi és 

adatbizton- sági 

szabályokat 

végzi, a felmerülő 

technikai akadályok 

elhárításához informa- 

tikus segítségét veszi 
igénybe 

Tisztában van a képi 

dokumentáció 

formáival az archiválás 

alapvető szabályaival 

Képes a szakmai 

munkáinak anyagát 

rendezett, rendsze- rezett 

formában összeállíta- ni 

Betartja a képi 

dokumentá- ció szakmai 

szabályait, 

felelősséget vállal az elvég- 

zett munka tartalmáért és 

Munkáját képes 

önálló- an elvégezni, a 

felme- rülő kérdésekről 

önál- 

lóan dönteni 
f ormájáért 

Rendelkezik a szükséges 

tapasztalatokkal a 

szkennelés – reprófotó- 

zás terén 

Képes a szakmai 

anyagának képi 

dokumentációját elké- 

szíteni 

A munkavégzése során 

szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárásokat. 

Önállóan képes munká- 

ját végezni, a felmerülő 

technikai problémákat 
megoldja 

Ismeri a szakmai 

bemu- tatók tartalmi 

elemeit, 

elvárt anyanyelvi és 

idegennyelvi követel- 

ményeit 

Szakszerű és nyelvileg 

helyes bemutató anyagot 

állít össze magyar és idegen 

nyelven 

Betartja a határidőket. 

Kitartás jellemzi a felada- 

tok megoldásában. Jól 

tűri a rutin jellegű, 

ismétlődő feladatok 

monotóniáját 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 
végzi 
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Ismeri a prezentáció 

írásbeli és verbális elő- 

adásmódjának szabályait 

Képes szakmai 

önéletrajzát és motivációs 

levelét elké- szíteni, 

szakmai eseménye- 

ken előadást, 

bemutatót tartani 

Betartja az írott és 

íratlan szakmai, etikai 

szabályo- kat, 

felelősséget vállal az 

elhangzott szóbeli vagy 
leírt információkért 

Önállóan vagy szakmai 

partnerekkel együtt 

pályázatokon indul 

Ismeri a szakmai kom- 

munikáció alaphelyzete- 

it 

Képes anyanyelvi és ide- 

gennyelvi környezetben 

állásinterjún, szakmai meg- 

beszélésen partnerként 

részt venni, aktívan 

közreműköd- ni 

Fontosnak érzi a szakmai 

kapcsolatok kiépítését és 

fenntartását 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 

végzi 

 

 

8.4 
Programkövetelmény-modul neve: Szoborkészítés 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimá- lis és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 503 

 Maximális óraszám: 702 

 

Képzési forma: csoportos 
 
 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri a szakmai 

terület múltját, ismeri 

és alkal- mazza a 

szabadkézi 

vagy digitális ábrázolási 

módszereket 

Képes bővíteni és a ter- 

vezési munkájában fel- 

használni művészeti és 

szakelméleti ismereteit, 

fejleszteni szakmaspeci- 

fikus ábrázolási 

techniká- it 

Tárgytervező és 

tárgyal- kotó 

tevékenységét a 

szakmai elvárásoknak 

megfelelő szinten teljesí- 

ti, formai, stiláris dönté- 

seit megalapozott szak- 

matörténeti tudás birto- 
kában hozza meg 

Önállóan készül fel a szobor 

készítés feladatainak végig 

vitelére, döntéseit a 

megren- delője vagy 

szakmai partne- rével 

egyeztetve alakítja ki 

Követi a szakmai ese- 

ményeket, tájékozott a 

szobrász szakterület 

technikai fejlődését 

illető kérdésekben 

Képes tájékozódni a 

szakma legújabb törekvé- 

seiről, technikáiról, elmé- 

lyíteni szakmai technikai- 
technológiai ismereteit 

Saját munkájára vonat- 

kozóan elismeri a szak- 

mai tájékozottság fontos- 

ságát 

Szakmai partnereinek tájé- 

koztatása alapján vagy 

önál- lóan végzi a feladatát 

Ismeri a szobrászat 

technikai technológiai 

előírásait az anyagok és 

eszközök 

használatának alapvető 

szabályait 

Képes a szakmai kivitele- 

zési munkájában alkal- 

mazni a szobrászat tech- 

nológiai ismereteit 

Kivitelezési munkáját a 

kezelési utasításoknak 

megfelelően végzi, be- 

tartva a munka-, 

baleset-, egészség-, tűz-, 

érintés- 

és környezetvédelmi 

szabályokat 

Önállóan vagy „üzemi” 

környezetben az „üzemi” 

előírásoknak megfelelően 

végzi kivitelezői feladatait 

Elsajátította a szoborké- 

szítés módszerek legfon- 

tosabb elemeit 

Képes feladatait értel- 

mezni, meghatározni a 

szoborkészítés célját, a 

funkcionális és stiláris 
elvárásokat 

Munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

célokat és elvárásokat 

Önállóan, a vezető tervező- 

vel együttműködésben végzi 

feladatait / vagy a megbízó 

útmutatásait követi az adott 
feladatok elvégzése során 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

265 

 

 

Ismeri és alkalmazza a 

szakma elvárásainak 

megfelelő hagyományos 

rajzeszközöket, 

informa- 

tikai eszközöket és prog- 

ramokat 

Képes a szobor manuális 

terveit, vázlatait, 

makett- jét vagy 2D 

terveit, 3D digitális 

modelljeit elké- 

szíteni, alkalmazni tipo- 

gráfiai ismereteit 

Terveinek elkészítésekor 

fokozottan ügyel a lát- 

vány megfelelő vissza- 

adásra és/ vagy a műsza- 

ki tartalmak 

pontosságá- ra 

A tervek létrehozását, digi- 

tális megjelenítését önállóan 

végzi 

Átlátja a szoborkészítés 

folyamatát 

Képes megtervezni a 

tervezési és kivitelezési 

folyamatot, elkészíteni a 

munkák időbeni 

ütemezé- sét 

Betartja a kivitelezési 

határidőket és a doku- 

mentációra vonatkozó 

előírásokat 

Munkájának ütemezését, 

önállóan alakítja ki, saját 

munkájával és 

dokumentá- ciós 

tevékenységével kap- 

csolatosan önellenőrzést 

végez / munkavállalóként 

követi a munkaadói 

előírá- 
sokat 

Tapasztalattal 

rendelke- zik a 

szobrászat sokszo- 

rosító formáinak előállí- 

tása terén 

Képes gipsz- és szilikon- 

formákat, sablonokat 

készíteni, használni a 

formák készítéshez szük- 

séges gépeket, berende- 
zéseket 

A munkavégzés során 

szem előtt tartja a kitű- 

zött célokat és funkcio- 

nális elvárásokat, ügyel a 

munkabiztonsági előírá- 
sok betartására 

A gyártási technológia fi- 

gyelembevételével, a vezető 

tervező és a kivitelező szak- 

emberek bevonásával végzi 

feladatát 

Tudatosan használja 

szakmája legalkalma- 

sabb alapanyagait és 

segédanyagait, techniká- 

it 

Képes kiválasztani a 

megfelelő alap- és segéd- 

anyagokat, beszerezni, 

működtetni az előállítá- 

sához szükséges technikai 

eszközöket 

Felelősséget vállal az 

elkészített munka alkal- 

masságáért, 

minőségéért 

Önállóan választja meg az 

alapanyagokat és az alkal- 

mazott technikát, az esetle- 

ges hibákat önállóan 

javítja 

vagy szakember segítségé- 

vel korrigálja 

Ismeri a 

szobrászműhely 

kialakításának és mű- 

ködtetésének feltételeit 

Képes a saját műhelykör- 

nyezetének, műtermének 

kialakítására, 

működteté- sére, 

fejlesztésére 

Munkakörnyezetében 

betartja a munka- bal- 

eset- és környezetvédel- 

mi szabályokat, felelős- 

sége tudatában 

reflektál saját 

tevékenységére és 
eredményeire 

Szakmai partnerek segítsé- 

gét igénybe véve alakítja ki 

saját műhelykörülményeit, 

munkavállalóként a 

meglévő 

munkakörülményeket 

alakít- ja a 

munkafolyamatokhoz 

Rendelkezik az egyedi 

vagy kisszériás plasztika 

előállításának technikai 

tapasztalataival 

Képes a saját elképzelé- 

seinek megfelelő vagy a 

megrendelő igényei sze- 

rinti egyedi szobrot, kis- 

plasztikákat, 

épületplasz- tikát 

mintázással, öntés- 
sel, faragással elkészíteni 

Felelősséget vállal az 

elkészített munka alkal- 

masságáért, 

minőségéért és a vállalt 

határidő be- tartásáért 

A saját tervei alapján, 

vagy a megrendelő 

igényeihez 

igazodva önállóan készíti 

munkáit/ üzemi környezet- 

ben együttműködik 

munka- társaival 

Ismeri az építészethez 

kapcsolódó egyedi és 

sorozatban gyártható 

plasztika tervezési és 

elkészítési feladatköreit 

Képes tervet, 

prototípust, makettet 

készteni egyedi fali 

plasztikákhoz, kutak- 

hoz, beépített vagy kü- 

lönálló épületelemekhez 

Tervezési feladata 

során figyelembe veszi a 

nagyméretű plasztika 

készítésének, szerelésé- 

nek technikai és bizton- 

sági szabályait 

Vezető tervező és a közvet- 

len munkatársai, valamint 

építész szakember 

útmutatá- sainak 

megfelelően végzi a 

feladatát 

Ismeri a különböző 

kerámiaszobrok égetési 

eljárásait 

Képes az elektromos 

kemence, berakásának, 

az égetésnek a 

folyamatában 

közreműködni 

Munkáját a baleset és 

egészségvédelmi, kör- 

nyezetvédelmi előírások- 

nak megfelelően végzi 

Munkatársai vagy 

égetési szakember 

bevonásával végzi a 

feladatát 
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A szobrász önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a 

mindennapi élet és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. A szobrász megőrzi, folytatja 

a szobrászat hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és 

technológiákat is. Az anyagok és technológiák széles spektruma számos új felhasználási 

területet jelöl ki a felhasználására. A szobrász általános művészeti ismeretei és alkotói 

tapasztalatai kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos 

feladatok megoldása során. Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló 

anyagok és technológiák fel- használásával, szakmai igényességgel valósítja meg. A szobrász 

önálló alkotói vagy megbízói munkája során reflektál a kor, esztétikai és technikai 

kívánalmaira. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik. Felkészültsége 

lehetővé teszi a művészeti egyetemeken való továbbtanulást. 
 

 
 

 

Személyi feltételek 

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a 

szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus 

és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túlmenően a képesítő vizsgán alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 Felsőfokú szakirányú (iparművész, tárgytervező, formatervező) 

végzettség 

Tárgyi feltételek 

 Számítógépes munkaállomás, nyomtató 

 Internet-kapcsolat 

 Prezentációtechnikai berendezés (projektor, vagy egyéb 

prezentációtechnikai megjelenítő egység) 

 
 

Vizsgatevékenységek részletes leírása 
 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 

megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának 

bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): 

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása 

10
. 
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Szóbeli vizs- 

gatevékenység 

(A-B) 

 

 

45 

perc 

 
Művészettörténet és 

Szobrász szakmai 

elmélet / 

Központi 

tételsor 

 
ponto- 

zás, 

maxi- 

mum 50 

pont 

Maximális pontszám 

akkor adható, ha a 

kihúzott tétel 

témájának kifejtése a köve- 

telményeknek megfelelő tar- 

talmi elemeket tartalmazza 

és rendszerezett tudást 

tükröz. A vizsgázó tisztában 

van művé- 
szettörténet, a szaktörténet és 

 

 

 
30% 

 

    a technológia, a tételben sze- 

replő legfontosabb területei- 

vel, azokról szakszerű összeg- 

zést ad. 

  

 

 

 
Gyakorlati 

vizsgatevé- 

kenység (A-B) 

 

 

 

30 

perc 

 

 

A Szakmai portfó- 

lió és a Szobrász 

vizsgamunka bemu- 

tatása 

 

 
ponto- 

zás, 

maxi- 

mum 50 

pont 

Portfólió: a rajz-festés- 

mintázási gyakorlat és a 

szakmai felkészülés állomása- 

inak egyenletes, magas szintű 

teljesítése; Vizsgamunka: 

melynek alapján megítélhető 

a vizsgázó szakmai felkészült- 

sége, igényessége és kreativi- 

tása 

 

 

 

 
70% 

 
A vizsgá- ra 

bocsá- tás 

fel- 

tételeit a 

10.5.1. 

pont 

tartal- 

mazza 

 
 

A képesítő vizsga egészének értékelése 

 
A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az 

elért %- os teljesítmények alapján: 

 

81 – 100 pont 5 (jeles) 

71 – 80 pont 4 (jó) 

61 – 70 pont 3 (közepes) 

51 – 60 pont 2 (elégséges) 

0 – 50 pont 1 (elégtelen) 

 
Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a szakmai képesítő vizsga osztályzatát a 

vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga 

alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni. 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt 

vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre értékelt, illetve pótlóvizsga esetén csak a nem 
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teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

 
 

A képesítő vizsga menetének leírása 
 

A vizsgára bocsátás feltételei 

a) Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés 

kerettantervében meghatározottak szerint. 

b) A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által 

megadott határidő- re. 

c) A Szobrász vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció 

elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre. 

 
 

 

Leadandó 
A leadás formája 

eredeti digitális 

Szakmai portfólió  x 

Szobrász vizsgamunka x  

A vizsgamunkát bemutató 

prezentáció 

 
x 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Nincs 

 
 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elmélet vizsgafeladat (A-B) 

 

Az A) és a B) vizsgatevékenységet egybefüggő tevékenységként kell 

megszervezni. A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elmélet vizsgafeladat 

(A-B) 

A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján összeállított, 

központi tételsorból húzott tétel A) és B) témaköreiből. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 

15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra: 
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A) Művészettörténet, B) Szobrász szakmai elmélet 
 

A) A művészettörténet témakörei 

- Az ókori Egyiptom 

- Az ókori görög kultúra és művészet 

- Az ókori Róma 

- Ókeresztény és bizánci művészet 

- Romanika 

- Gótika 

- Reneszánsz művészet Észak- és Dél-Európában 

- Az európai barokk művészet 

- Németalföldi és spanyol barokk festészet 

- Klasszicizmus és romantika 

- Historizáló stílusáramlatok a 19. században 

- A realizmus 

- Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

- Szecesszió és szimbolizmus 

- A 20. század első felének képzőművészeti mozgalmai 

- Építészet a 20. században 

- A II. világháború utáni művészeti tendenciák Európában és az Egyesült 

Államokban 

- A 20. század jelentős magyar alkotói és művei 

 
B) A Szobrász szakmai 

elmélet témakörei 

Szaktörténet 

- Az őskor szobrászata 

- A korai kultúrák szobrászata 

- Görög szobrászat az archaikus kortól a hellenizmusig 

- A római kor szobrászata 

- A középkor szobrászat 

- A reneszánsz szobrászat 

- A barokk szobrászat 
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- A klasszicizmustól a XX. századi szobrászati törekvésekig 

- Kortárs 

szobrászati 

törekvések 

Szakismeret 

- A szobrász műterem berendezése, eszközei és szerszámai 

- A gipsz és használata a szobrászatban 

- Az agyag. A mintázás egyéb képlékeny anyagai 

- A faragás sajátosságai 

- A szoboröntés 

- A homokformázásos öntési eljárás. A cizellálás 

- A viaszveszejtéses öntési eljárás. A patinázás 

- A szobrászati sokszorosító eljárások (vakforma, darabforma, szilikonforma, 

sablonhúzás) 

- A dombormű, a plakett és az érem műfaji sajátosságai 

- A körplasztika: kisplasztika, nagyszobor, köztéri szobor, emlékmű műfaji 

sajátosságai 

 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység 
A) Szakmai portfólió B) Szobrász vizsgamunka bemutatása 

A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 

30 perc (felkészülési idő nincs) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 70% 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Az A) Szakmai portfólió és a B) Szobrász vizsgamunka egymást követő bemutatása, melyeket 

egybefüggő tevékenységként kell megszervezni. 

 

A) A Szakmai portfolió bemutatása 

A képzési időben végigvitt szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása a képekkel és rövid 

szövegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Rajzi, plasztikai előtanulmányokat 

(minimum 6 db különböző munka), kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen 

minimum 25 oldalas digitális prezentáció. 

 

A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése 

A vizsgázó a Gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. 

Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A 

vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások 

színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, 

fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli. 
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A) A Szakmai portfólió szakmai anyagának értékelési szempontjai Pontszá

m 

Tanulmányrajzok 4 pont 

Az arányok helyes, pontos megfigyelése és a kompozíció 2 pont 

Perspektivikus térábrázolás 1 pont 

Vonalkezelés, tónusok helyes használata 1 pont 

Színes kompozíciók, vagy mintázás, plasztikus feladatok 4 pont 

A színek tudatos alkalmazása, vagy a térbeli formák kezelése 2 pont 

Az arányok helyes megválasztása és a kompozíció 1 pont 

Az alkalmazott technikában való jártasság 1 pont 

Kép és szöveg együttese a prezentáció egészében 4 pont 

Tipográfiai ismeretek 2 pont 

Komponálás, kompozíció 1 pont 

Kép és szöveg illeszkedése az adott témákhoz 1 pont 

Szakmai feladatok tervezése és kivitelezése 4 pont 

Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége 2 pont 

A gondolatmenet és a tervezési folyamat bemutatása 1 pont 

A tervek kidolgozottsága 1 pont 

A portfólió szóbeli bemutatása 4 pont 

A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 

Előadásmód, szaknyelv alkalmazása 2 pont 

A Szakmai portfólió oldalainak kivitelezési minősége, összképe 5 pont 

A) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 

 

B) A Szobrász vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés 

fázisa- inak bemutatása. 

A vizsgamunka témáit a képző intézmény állítja össze, amelyből a vizsgázó kiválaszthatja a 

saját vizsgafeladatát. A vizsgamunka feladata a szobrászat szakmai területéről vett tervezést 

és kivitelezést igénylő összetett feladat, amelynek alapján mérhetők a vizsgázó szakmai 

kompetenciái. 

 

A Szobrász vizsgamunka anyagának és bemutatásának értékelése 

 
B) A Szobrász vizsgamunka anyagának értékelési szempontjai Pontszám 

A vizsgamunka előkészítése 3 pont 

Az inspirációk, információk (mood board) megjelenítése 1 pont 

Ötletek, előzetes tervek, különböző verziók megjelenítése 2 pont 

A tervezés folyamata 6 pont 

A szakmai probléma felvetése, meghatározása 3 pont 

Tervek, vázlatok modell-variációk 3 pont 

A kivitelezés minősége 12 pont 

A kialakított formák arányai 4 pont 

A szobor kivitelezése és egyedi értékei 4 pont 

Az alkalmazott technikában való jártasság 4 pont 

A vizsgamunka prezentációértékelési szempontjai 4 pont 

A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 
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Előadásmód, szaknyelv alkalmazása 2 pont 

B) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 

 

A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes 

szabályai 
 

A Szóbeli vizsgatevékenység során a képző intézmény által összeállított, a tételek kifejtését 

segítő képanyag használható (szöveges információ nélkül). 

 

A Gyakorlati vizsgatevékenység során a 10.5.1 pontban megadott, a vizsgát megelőzően 

elkészített Szakmai portfólió és a Szobrász vizsgamunka prezentációs anyaga és eredeti 

munkái használhatók. 

 

A képesítő vizsgán egyéb segédeszköz nem használható. 

 

A szakmai képesítő vizsga értékelésének egyéb szempontjai 

A szakmai képesítő vizsgára való jelentkezést követő 30 napon belül a vizsgázó 

vizsgamunkájának koncepcióját és tervdokumentációját elfogadtatja a képző intézménnyel. A 

Szobrász vizsga- munka és a Szakmai portfolió vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a 

vizsga nem folytatható. 

 

Eszköz és felszerelési jegyzék 
 

A Szobrász képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimuma 

1. Rajzterem – természetes fénnyel és állítható mesterséges világítással 

2. Rajzbakok – rajzasztalok a tanulószámnak megfelelő darabszámban 

3. Modell állvány-forgó állvány 

4. Mintázó állványok – a csoportlétszámnak megfelelő darabszámban 

5. Prezentációs eszközök (projektor, laptop) 

6. Számítógépes munkaállomások (grafikai és 3D programokkal) 

7. Mintázó műhely – tágas, szellőztethető, világos 

8. Gipszes kéziszerszámok, eszközök 

9. Anyag- és gipsztároló raktár 

10. Stabil asztalok 

11. Mérőeszközök 

12. Kézi korongok (kisplasztika készítéséhez) a csoportlétszámnak megfelelően 

13. Mintázó eszközök 

14. Elektromos kézi kisgépek, köszörű, csiszoló gépek, vágógépek 

15. Tároló polcok 

16. Öntőműhely elszívó– berendezéssel 

17. Különböző kézi- és gépi faragó szerszámok 

18. Egyéni védőfelszerelés 

19. Fémolvasztó kemence 

20. Elektromos kemence: kerámiaégető kemence 1200 Co égetési hőmérsékletre 
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21. Gipszműhely, vizesblokkal 

22. Márvány asztal – gipszeléshez 

23. Kézi szerszámok és elektromos kisgépek 
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02134009 

4.21.4 Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

 
0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó) 

a) természetes személy esetén: 

 név: 

 lakcím: 

 e-mail cím: 

 telefonszám: 

b) nem természetes személy esetén: 

 név: oktatásért felelős miniszter 

 jogi személy működési formája (cégforma): 

 székhely: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

 

– megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) 

– besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 

0213 
 
 

 

– megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Textilműves) 

– szintjének besorolása 

– az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

– a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 
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– a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

 

Nem releváns 

 

 

A textilműves olyan vizuális műveltséggel, rajzi, festészeti, művészettörténeti, textiltörténeti 

és textiltechnológiai ismeretekkel, fejlett színérzékkel rendelkező szakember, aki textil 

anyag-, minta- és formaterveit önállóan, igényesen, alkotó módon készíti el a különböző 

feladatoknak vagy a megrendelő igényeinek megfelelően. A textiltárgyak tervezése, 

kivitelezése és/vagy kiviteleztetése során esztétikai szempontokat figyelembe véve 

szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (szövés, kézifestés, textilnyomás, 

varrás) és a jelenkor követelményeinek megfelelő számítógépes szakmai programokat, 

korszerű technológiákat. 

Munkájához önállóan információkat, inspirációkat gyűjt, vázlatokat, terveket, koloritokat, 

anyag- és formakísérleteket készít, miközben új minőségek létrehozására törekszik. 

Megtervezi, ütemezi és önállóan végigviszi vagy végigkíséri a teljes textiltervezési és 

kivitelezési folyamatot. Terveit, kivitelezett munkáit archiválja, megrendelői, szakmai 

partnerei számára prezentációt készít. 

Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki egyetemeken folytathatja. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- szabadkézi rajzolásra, festésre, térkonstrukciók kialakítására 

- a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, 

átlényegítésére, absztrakcióra 

- tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva 

kreatív tervek készítésére 

- művészettörténeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti 

ismereteinek felhasználására és folyamatos bővítésére 

- forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkájához, koncepciót 

kialakítani, munkafolyamatot tervezni, ütemezni 

- vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában 

magas művészi színvonalon megjeleníteni 

- technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez 

kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb 

munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 

megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy 

végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése (A megfelelő elem 

kiválasztandó): 
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- textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai 

igénnyel és a szak- mai követelményeknek megfelelően elkészíteni 

- textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait 

szakszerűen, számítógépes programok használatával és/vagy manuálisan 

elkészíteni 

- tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, 

alkalmazni 

- a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére 

- megtervezni, kialakítani és fejleszteni szakmai eszközhátterét 

- műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására 

- alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, 

szerszámait, berendezéseit 

- lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek 

megfelelően 

- fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni 

- ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő 

tárgyakat tervezni és készíteni 

- manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, 

bemutatni 

- szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és 

egészségvédelmi előírásokat betartani 

- tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről 

- további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti 

egyetemen továbbtanulni 

 
 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt 
 
 

 

– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben 

tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség 

– Szakmai előképzettség: nem szükséges 

– Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 

megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi 

vagy szerzői jogi oltalom alatti állása (A megfelelő elem kiválasztandó) 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés 

megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek: 
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– Szakmai gyakorlat időtartama: - 

– Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges 

 
 

 

– Minimális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 900 óra 

– Maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 1300 óra 

– Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám 

–  

 

 

8.1. 

Programkövetelmény-modul neve: Művészetelmélet és ábrázolás 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 201 

 Maximális óraszám: 335 

Képzési forma: csoportos 
 
 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Megismeri a művészettör- 

ténet egymást követő kor- 

szakainak társadalmi, 

történelmi, stiláris jellegze- 

tességeit 

Átlátja a társadalmi és 

gazdasági körülmények 

művészetformáló szerepét. 

Képes megőrizni és meg- 

újítani a kulturális, művé- 

szeti, szakmai értékeket. 

A szakmai értékek 

mentén, teljesíti a kitűzött 

szakmai célokat és 

elvárásokat. 

Önállóan tájékozódik, 

bővíti a 

művészettörténeti 

ismereteit. 

Ismeri a művészettörténet 

szakmai fogalmait, a mű- 

vészettörténeti 

korszakokat 

A művészettörténeti fo- 

galmak és a kiemelkedő 

példák ismeretében ele- 

mezni tudja a művek jel- 

legzetességeit és a közön- 

ségre gyakorolt hatását. 

Munkavégzése során biz- 

tos véleményt alkot a 

technikai vagy stiláris 

kérdésekben. 

Munkáját képes önállóan 

fejleszteni, pontosítani, a 

felmerülő hiányokat 

pótol- ja, az esetleges 

stiláris problémákat 

korrigálja 

Érti az egyes művészeti 
Inspirációként vagy konk- A munkája közben szem Munkája során képes 

önál- 

korszakok törekvéseit, 

ismeri szellemi értékeit, 

technikai vívmányait és 
jellemző anyaghasználatát 

rét előképként képes to- 

vább vinni a művészeti 

örökség alkotói módszere- 

it, formai megoldásait. 

előtt tartja a 

megrendelő vagy 

munkaadó stiláris 

elvárásait. 

ló döntéseket hozni az 

anyagválasztás, a technika 

és a formai jegyek tekinte- 

tében. 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a 

programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a 

modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 

meghatározott maximális óraszámok összege.) 

8. A szakmai követelmények leírása 



Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  

 

278 

 

 

Felismeri az egyes korsza- 

kok stílusjegyeit, a ki- 

emelkedő alkotók műveit 

és a művészeti értékeinek 

mibenlétét 

Eligazodik a különböző 

korok, stílusok, művészeti 

alkotások világában. 

Látja a különböző 

művészeti 

korszakok stiláris 

változá- sait, a változások 

irányait 

A munkavégzés során 

biztosan választja meg a 

technikai vagy stiláris 

elemeket 

Képes munkáját 

önállóan végigvinni, a 

szakmai, megrendelői 

visszajelzé- sekből 

alkotott felelős 

magatartással 

Eszközhasználati, ábrázo- 

lási tapasztalatait 

sokolda- 

lúan felhasználja a 

tervezé- si munkájában 

Képes manuális techni- 

kákkal megjeleníteni 

saját elképzeléseit, 

felvázolni szakmai 

ötleteit, terveit. 

Felelősséget vállal az 

elvégzett munka tartalmá- 

ért, minőségéért, a saját 

meghozott, vagy elmulasz- 

tott döntéseiért 

Terveit, elképzeléseit 

önállóan rögzíti, a felme- 

rülő korrekciókat 

pontosan végzi el 

 
 

Megfigyelés vagy minta 

után szabadkézi rajzot, 

tervet készít 

Képes felismerni a kívánt 

a szín- és formavilágot, 

visszaadni az ábrázolt 

téma sajátosságait, 

megta- lálni a 

legalkalmasabb 
alkalmazási lehetőségeit. 

Magas szintű technikai 

kivitelre és hatékony vizu- 

ális kommunikációra tö- 

rekszik 

Betartja a rajzi 

kommuni- káció általános 

szabályait, a lehetőségek 

szerint 

egyéni ábrázolási kísérle- 

teket folytat 

A képi, plasztikai gondol- 

kodását, kreatív színhasz- 

nálatát és ábrázolási kész- 

ségét felhasználja a szak- 

mai kivitelezési feladatai 
során 

Ábrázolási és formálási 

tapasztalatait 

felhasználva, képes 

összetett síkbeli vagy 

plasztikus feladatok 

megoldására 

Felelősséget vállal az 

elvégzett munka 

tartalmá- ért, 

minőségéért 

Munkája során felelősség- 

gel dönt az egyes munka- 

fázisok formai-technikai 

megvalósításáról 

Szakmai munkája 

során épít a fejlett 

arány- és 

stílusérzékére, alkalmazza 

analizáló és szintetizáló 

képességét 

Alkotási-tervezési felada- 

tai során hasznosítja az 

esztétikai érzékét, problé- 

mafelismerő- és döntéské- 

pességét 

Felelősséget vállal a 

szakmai színvonal megőr- 

zéséért, saját meghozott, 

vagy elmulasztott döntése- 

iért 

Önálló döntéseket hoz a 

kidolgozás arányairól, 

részletezettségéről 

 

 

 

8.2. 

Programkövetelmény-modul neve: Tervezés és technológia 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 134 

 Maximális óraszám: 170 

Képzési forma: csoportos 
 
 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Rendelkezik megfelelő 

ismeretekkel és 

tapasztala- tokkal az 

információgyűj- tés 

menetéről és formáiról 

Képes a tervezési- és alko- 

tómunkájához a szükséges 

szakmaisággal, forrás- 

anyagot, információt gyűj- 

teni 

Az előkészítő munkája 

során szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárá- sokat 

Önállóan tájékozódik a 

különböző szakmai anya- 

gokban 
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Tisztában van a 

tervezési probléma vagy 

alkotói 

feladat 

meghatározásának 

módjaival, menetével 

Képes a tervezési és alko- 

tómunkájának 

koncepció- ját 

kialakítani, végigvinni 

A munkavégzés során 

szem előtt tartja a kitűzött 

szakmai célokat és elvárá- 

sokat az egyedi sajátossá- 

gok figyelembevételével 

Önállóan értelmezi vagy 

önállóan meghatározza 

tervezési, alkotási feladatát 

Ismeri a tervek és 

tervdo- kumentációk 

anyagainak 

Képes elkészíteni saját 

elképzeléseinek vázlatait, 

Szakmai feladati során 

a körültekintően jár el a 

Saját tanulási és munkate- 

vékenységében folyamatos 

elkészítési módjait, össze- 

állításának manuális és 

digitális formáit 

előzetes terveit. 

Alkalmazza a hagyomá- 

nyos és számítógépes 

ábrázolás és szerkesztés- 

módszereit 

feladatok megoldásában önkontrollt működtet. 

Vázlatokon, 

magyarázó, közlő 

rajzon vagy más 

tervezési felületeken kö- 

vetkezetesen használja a 

vizuális jelek, szimbólu- 

mok rendszerét 

Ismeri a műszaki 

ábrázolás szabályait, az 

ahhoz szük- séges rajzolási 

és szerkesz- tési módokat. 

Szakszerűen alkalmazza a 

hagyomá- nyos és 

számítógépes 

ábrázolás és szerkesztés- 

módszereit. Tervet, vázla- 

tot, makettet vagy 3D 
digitális modellt készít 

Tudatosan törekszik a 

digitális eszközök, prog- 

ramok megismerésére, a 

közölt dokumentáció pon- 

tosságára 

Önállóan értelmez vagy 

készít műszaki rajzokat, 

betartja a műszaki 

ábrázo- lás szabályait. 

Együttmű- ködő 

partnereit bevonja az 

egyeztetés folyamatába 

Megfelelő 

tapasztalatokkal 

rendelkezik a feladatnak, 

a sík- vagy a plasztikai 

felü- letnek megfelelő 

anyagok megválasztására 

és kreatív használatára 

vonatkozóan 

Feldolgozza és felhasznál- 

ja a különböző stílusú 

alapformákat, 

ornamenti- kákat, 

figurális díszítmé- nyeket 

Felelősséget vállal az 

elvégzett munka tartalmá- 

ért és a kivitelezés minő- 

ségéért, a részteljesítése- 

kért és a saját hatásköré- 

ben meghozott vagy elmu- 
lasztott döntésekért 

Felelősséget vállal a saját, 

illetve szakirányának 

munkájáért, minőségéért. 

Ismeri és felhasználja a 

tervezéselmélet, 

szakmára vonatkozó 

elemeit 

Összefüggéseiben látja a 

szakmai célokat, folyama- 

tokat 

Szem előtt tartja a megbí- 

zói elvárásokat és szakmai 

követelményeket. Betartja 
a határidőket. 

Adekvát szakmai kérdése- 

ket tesz fel vagy vitat meg 

szakmai partnereivel, 
megrendelővel 

Ismeri és szakszerűen 

használja a 

szakterület jellemző 

alapanyagait, 

segédanyagait és technikai 

berendezéseit 

Átfogó szakterületi isme- 

reteit felhasználja a terve- 

zési- és alkotófolyamatok- 

ban. Ismeri a szakma mű- 

veléséhez szükséges kézi- 

szerszámokat, segédeszkö- 

zöket, gépeket, berendezé- 

seket, azok szerepét a 
kivitelezés során 

Szakmai elkötelezettséget 

tanúsít a képző- és ipar- 

művészeti szakma iránt. 

Jól tűri a rutin jellegű és 

ismétlődő feladatok kap- 

csán jelentkező monotóni- 

át. 

Önálló javaslatokat fogal- 

maz meg. Megtalálja az 

anyag- és 

gyártástechnoló- giában a 

szakmai kapcso- lódási 

pontokat a felmerü- lő 

akadályokat elhárítja 

 
 

8.3. 

Programkövetelmény-modul neve: Szakmai kommunikáció 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 62 
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 Maximális óraszám: 93 

Képzési forma: csoportos 
 
 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Tisztában van a 

prezen- tációs formák 

szerepé- vel, 

sajátosságaival 

Képes manuális és digitális 

eszközökkel portfóliót és 

prezentációt készíteni 

saját 

munkái vagy más 

szakmai tartalmak 

bemutatására 

Elismeri a szakmai 

prezen- táció kiemelt 

szerepét, 

tisztában van a vele 

kap- csolatos 

elvárásokkal 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő aka- 

dályokat elhárítja 

Ismeri a digitális és 

manuális prezentáció 

eszköztárát 

Képes az adott lehetőségek 

és elvárások ismeretében 

megválasztani a 

legalkalma- sabb 

prezentációs formákat 

Felelősséget vállal az elké- 

szített szakmai anyag tar- 

talmáért, eredetiségéért 

és formájáért. 

Munkáját önállóan 

végzi, a felmerülő tar- 

talmi vagy technikai 

problémákat 

megoldja 

Tisztában van a prezen- 

táció formai követelmé- 

nyeivel, a kép-szöveg 

Képes átlátni a prezentáció 

megjelenítésével kapcsola- 

tos szakmai-grafikai elvárá- 

sokat, kritikusan szemlélni 

a 

A munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

szakmai 

célokat és elvárásokat 

Munkáját 

önállóan végzi, 

esetenként 

szakmai segítséget kér 

arány helyes megválasz- 

tásának szerepével, 
hatásával 

létrehozott szakmai 

anyag tartalmát-formáját 

 a prezentáció nyomta- 

tott formájának 

előké- szítéséhez 

Ismeri a prezentáció 

létrehozására 

alkalmas számítógépes 

progra- mok 

használatát 

Képes az adott feladatnak és 

technikai körülményeknek 

leginkább megfelelő számí- 

tógépes programot 

használ- ni 

A számítógépes program- 

használat során betartja 

az adatvédelmi és 

adatbizton- sági 

szabályokat 

Munkáját 

önállóan végzi, a 

felmerülő 

technikai akadályok 

elhárításához 

informa- tikus 

segítségét veszi 
igénybe 

Tisztában van a képi 

dokumentáció 

formáival az archiválás 

alapvető szabályaival 

Képes a szakmai 

munkáinak anyagát 

rendezett, rendsze- rezett 

formában összeállíta- ni 

Betartja a képi 

dokumentá- ció szakmai 

szabályait, 

felelősséget vállal az elvég- 

zett munka tartalmáért és 

Munkáját képes 

önálló- an elvégezni, a 

felme- rülő kérdésekről 

önál- 

lóan dönteni 
f ormájáért 

Rendelkezik a szükséges 

tapasztalatokkal a 

szkennelés – reprófotó- 

zás terén 

Képes a szakmai 

anyagának képi 

dokumentációját elké- 

szíteni 

A munkavégzése során 

szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárásokat. 

Önállóan képes 

munká- ját végezni, a 

felmerülő technikai 

problémákat megoldja 

Ismeri a szakmai 

bemu- tatók tartalmi 

elemeit, 

elvárt anyanyelvi és 

idegennyelvi követel- 

ményeit 

Szakszerű és nyelvileg 

helyes bemutató anyagot 

állít össze magyar és idegen 

nyelven 

Betartja a határidőket. 

Kitartás jellemzi a felada- 

tok megoldásában. Jól 

tűri a rutin jellegű, 

ismétlődő feladatok 

monotóniáját 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 
végzi 

Ismeri a prezentáció 

írásbeli és verbális elő- 

adásmódjának szabályait 

Képes szakmai 

önéletrajzát és motivációs 

levelét elké- szíteni, 

szakmai eseménye- ken 

előadást, bemutatót 
tartani 

Betartja az írott és 

íratlan szakmai, etikai 

szabályo- kat, 

felelősséget vállal az 

elhangzott szóbeli vagy 
leírt információkért 

Önállóan vagy szakmai 

partnerekkel együtt 

pályázatokon indul 
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Ismeri a szakmai kom- 

munikáció alaphelyzete- 

it 

Képes anyanyelvi és ide- 

gennyelvi környezetben 

állásinterjún, szakmai meg- 

beszélésen partnerként 

részt venni, aktívan 

közreműköd- 
ni 

Fontosnak érzi a szakmai 

kapcsolatok kiépítését és 

fenntartását 

Prezentációs feladatait 

idegen nyelvi környe- 

zetben önállóan vagy 

szakmai irányítás mel- 

lett, együttműködéssel 
végzi 

8.4. 

Programkövetelmény-modul neve: Textiltervezés és kivitelezés 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások 

minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben: 

 Minimális óraszám: 503 

 Maximális óraszám: 702 

Képzési forma: csoportos 
 
 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri a szakmai terület 

múltját, ismeri és alkal- 

mazza a szabadkézi vagy 

digitális ábrázolási mód- 

szereket 

Képes bővíteni és a ter- 

vezési munkájában fel- 

használni művészeti és 

szakelméleti ismereteit, 

fejleszteni szakmaspeci- 

fikus ábrázolási techni- 

káit 

Textiltervező és kivitelező 

tevékenységét a szakmai 

elvárásoknak megfelelő 

szinten teljesíti, formai, 

stiláris döntéseit 

megalapo- zott 

szakmatörténeti tudás 

birtokában hozza meg 

Önállóan készül fel a tex- 

tiltervezés és kivitelezés 

feladatainak végigvitelére, 

döntéseit a megrendelőjé- 

vel vagy szakmai partner- 

ével egyeztetve alakítja ki 

Szakmai munkájához 

folyamatosan figyelem- 

mel kíséri a kortárs 

tex- tilművészet 

alkotásait, eredményeit 

Képes saját szakmai 

ismereteit bővíteni, mun- 

kájában megújulni 

Tervezői munkáiban 

törek- szik az új minőségek 

létre- hozására, a szerzői 

jogokat tiszteletben tartja. 

Szakmai ismereteit önálló- 

an gyarapítja, 

tájékozódik, kiállításokra, 

bemutatókra jár. 

Követi a szakmai ese- 

ményeket, tájékozott a 

textilműves szakmai 

terület technikai fejlődé- 

sét illető kérdésekben 

Képes tájékozódni a 

szakma legújabb törek- 

véseiről, technikáiról, 

elmélyíteni szakmai 

technikai-technológiai 

ismereteit 

Saját munkájára 

vonatkozó- an elismeri a 

szakmai tájé- kozottság 

fontosságát 

Szakmai partnereinek 

tájékoztatása alapján 

vagy önállóan végzi a 

feladatát 

Ismeri a textilműves 

kivitelezés vagy kivite- 

leztetés technikai- 

technológiai előírásait, 

az anyagok és eszközök 

használatának alapvető 
szabályait 

Képes a szakmai kivite- 

lezési munkájában al- 

kalmazni a textiltechno- 

lógiai ismereteit 

Kivitelezési munkáját a 

technikai vagy kezelési 

utasításoknak 

megfelelően végzi, 

betartva a munka-, 

baleset-, egészség-, tűz-, 

érintés- és környezetvédelmi 

szabályokat 

Önállóan vagy üzemi kör- 

nyezetben az üzemi előírá- 

soknak megfelelően végzi 

kivitelezői feladatait 

Elsajátította a 

textilter- vezési 

módszerek leg- 

fontosabb elemeit 

Képes feladatait értel- 

mezni, meghatározni a 

textil anyag-, minta- és 

formatervezés célját 

Munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

célokat és elvárásokat 

Önállóan, a vezető terve- 

zővel együttműködésben 

végzi feladatait / vagy a 

megbízó útmutatásait 

kö- veti az adott 

feladatok 
elvégzése során 
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Ismeri és alkalmazza a 

szakma elvárásainak 

megfelelő hagyományos 

rajzeszközöket, 

informa- 

tikai eszközöket és prog- 

ramokat 

Képes a textilterveinek, 

vázlatainak, terv- 

variációinak, 

koloritjai- nak, 

modellrajzainak 

manuális és digitális 

megjelenítésére 

Terveinek elkészítésekor 

fokozottan ügyel a szerzői 

jogok tiszteletben tartására, 

a kivitelező számára 

készített szakmai rajz 

pontosságára 

A tervek létrehozását, 

digitális megjelenítését 

önállóan végzi 

Átlátja a teljes kivitele- 

zési folyamatot az előké- 

szítéstől az utómunkála- 

tokig 

Képes megtervezni a 

tervezési és kivitelezési 

folyamatot, elkészíteni a 

munkák időbeni üteme- 

zését 

Betartja a tervezési és 

kivite- lezési határidőket és 

a do- kumentációra 

vonatkozó 

előírásokat 

Munkájának ütemezését, 

önállóan alakítja ki, saját 

munkájával és 

dokumentá- ciós 

tevékenységével kap- 

csolatosan önellenőrzést 

végez / munkavállalóként 

követi a munkaadói 

előírá- 
sokat 

Rendelkezik a textilter- 

vei kivitelezéséhez, 

modellek vagy prototí- 

pusok elkészítéséhez 

szükséges anyag- és 

technológiai ismeretek- 

kel 

Képes az anyag- és tech- 

nológiai ismereteit krea- 

tívan felhasználni a ter- 

vezésben és kivitelezés- 

ben 

Munkája során optimális 

anyag- és 

energiafelhaszná- lásra 

törekszik 

Feladatait önállóan látja 

el, szükség esetén a 

felmerülő akadályok 

elhárításához 

szakember segítségét veszi 

igénybe 

Tudatosan alkalmazza 

szakmája 

alapanyagait, 

segédanyagait, technikáit 

Képes kiválasztani a 

megfelelő alap- és se- 

gédanyagokat és szak- 

szerűen alkalmazni a 

tanult technikákat 

Felelősséget vállal az elké- 

szített munka 

alkalmasságá- ért, 

minőségéért 

Önállóan választja meg 

az alapanyagokat és az al- 

kalmazott technikát, az 

esetleges hibákat önállóan 

javítja, vagy szakember 

segítségével korrigálja 

Ismeri a textilműves 

műhely kialakításának 

és működtetésének 

feltéte- leit 

Képes a saját műhely- 

környezetének, műter- 

mének kialakítására, 

működtetésére, fejleszté- 

sére 

Munkakörnyezetében 

betart- ja a munka-, baleset- 

és környezetvédelmi 

szabályo- kat, felelőssége 

tudatában 

reflektál saját 

tevékenységé- re és 

eredményeire 

Szakmai partnerek 

segítsé- gét igénybe véve 

alakítja ki saját 

műhelykörülmé- nyeit 

Ismeri a 

sorozatgyártásra 

tervezett textilminták 

tervezési követelménye- 

it, a kivitelezés eljárásait 

Képes tervet, 

koloritokat és szakmai 

rajzot készí- teni 

sokszorosítható 

textilminták gyártásához 

Terveit a megrendelői elvá- 

rásoknak és technológiai 

követelményeknek megfele- 

lően alakítja ki 

Vezető tervező vagy a 

közvetlen 

munkatársainak 

bevonásával végzi a fel- 

adatát 

Rendelkezik a textil 

mintatervezéshez szük- 

séges alapismeretekkel 

(ritmusok, ismétlődési és 

stilizálási módok, rap- 
portálás, léptékváltás, 

Képes mintaterveit ma- 

gas esztétikai igénnyel, 

szakszerűen elkészíteni 

Terveit a szakmai követel- 

ményeknek megfelelően 

készíti el, figyelembe véve 

az elvárásokat (funkció, 

felhasználási cél, épített 

környezet stb.) 

Vezető tervező és a köz- 

vetlen munkatársai, 

vala- mint építész 

szakember 

útmutatásainak 

megfelelő- en végzi a 

feladatát 

szimmetriák és aszim- 

metriák, zárt és 

folyama- tos 

kompozíciók) 
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Ismeri a ruházati 

fel- használású 

termékek 

tervezési követelményeit 

Képes a ruházati felhasz- 

nálású termékek, öltözé- 

kek vagy öltözködés 

kiegészítő tárgyak meg- 

tervezésére 

Tervezési munkájában 

tö- rekszik az 

újszerűségre, 

figyel a szerzői jogokra és a 

környezetvédelmi szempon- 

tokra 

Önállóan vagy a megren- 

delő/munkaadó igényei 

szerint dolgozik 

Ismeri a lakástextil fel- 

használású termékek 

tervezési követelményeit 

Képes különböző lakás- 

textil felhasználású ter- 

mékek, termék- 

együttesek megtervezé- 

sére 

Terveit magas esztétikai 

követelményekre törekedve 

készíti el, miközben figyel a 

fenntarthatóságra és a kör- 
nyezetvédelemre 

Önállóan, 

társtervezővel vagy a 

megrende- 

lő/munkaadó igényei sze- 

rint dolgozik 

Ismeri a fal- és tértextil, 

valamint az autonóm 

textilművek tervezési 

követelményeit 

Képes fal- és tértextilek, 

autonóm textilművek 

tervezésére és a megfele- 

lő kivitelezési módok 
kiválasztására 

Tervezési és kivitelezési 

munkájában törekszik 

az 

újszerűségre, figyel a szerzői 

jogokra 

Önállóan vagy 

társterve- zőkkel, 

kivitelezőkkel dolgozik 

 

 
 

 

A textilműves önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást 

gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. A 

textilműves megőrzi, folytatja a textilművesség évezredes hagyományait, ugyanakkor 

biztonsággal alkalmazza a leg- újabb anyagokat és technológiákat is. Az anyagok és 

technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a textiltermékek 

felhasználására. A textilműves általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, 

kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok 

megoldása során. Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok 

és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg. A gyári, kézműves 

és autonóm textil műfajától függően rangsorolja azok funkcionális, esztétikai és technikai 

kívánalmait. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik. 

 

Személyi feltételek 
Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a 

szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus 

és egyéb szakember vehet részt. 

Ezen túlmenően a képesítő vizsgán alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 Felsőfokú textiles szakirányú (iparművész, textil- és divattervező) 

végzettség 

 

Tárgyi feltételek: 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel 

megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának 

bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő 
vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása 
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 Számítógépes munkaállomás, nyomtató 

 Internet-kapcsolat 

 Prezentációtechnikai berendezés (projektor, vagy egyéb 

prezentációtechnikai megjelenítő egység) 

Vizsgatevékenységek részletes leírása 
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Maximális pontszám akkor adha- 

  

    tó, ha a kihúzott tétel témájának  

Szóbeli 

vizs- 

gatevéken

ység (A-

B) 

45 

perc 

Művészettörténet 

és 

Textilműves 

szakmai elmélet 

központi tételsor 

 

pon- 

tozás, 

ma- 

xi- mum 

kifejtése a követelményeknek 

megfelelő tartalmi elemeket 

tar- talmazza és rendszerezett 

tudást tükröz. A vizsgázó 

tisztában van művészettörténet, 

a szaktörténet 
és a technológia, a tételben sze- 

 

30% 

   50 replő legfontosabb területeivel,  

   pont azokról szakszerű összegzést ad.  

     
 
Portfólió: a rajz-festés-mintázási 

  

 

 

A 
vizsgára 

bocsátás 

feltételeit 

a 

10.5.1. 

pont 

tartalmaz

- za 

Gyako

rlati 

vizsgat

evé- 

kenység 

(A-B) 

30 

perc 

 

Szakmai 

portfólió és 
Textilműves 
vizsgamun- 

 

pon- 

tozás, 

ma- 

gyakorlat és a szakmai 

felkészülés állomásainak 

egyenletes, magas 

szintű teljesítése; 

Vizsgamunka: melynek alapján 

megítélhető a 

 

70% 

  ka bemutatása xi- vizsgázó szakmai felkészültsége,  

   mum igényessége és kreativitása  

   50   

   pont   

 

 

A képesítő vizsga egészének értékelése: 
 

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért 

%-os teljesítmények alapján: 
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81 – 100 pont 5 (jeles) 

71 – 80 pont 4 (jó) 

61 – 70 pont 3 (közepes) 

51 – 60 pont 2 (elégséges) 

0 – 50 pont 1 (elégtelen) 

 
Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a szakmai képesítő vizsga osztályzatát a 

vizsgafeladaton- ként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga 

alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni. 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt 

vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre értékelt, illetve pótlóvizsga esetén csak a nem 

teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

 

A képesítő vizsga menetének leírása: 
 

A vizsgára bocsátás feltételei 

 
a) Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés 

kerettantervében meghatározottak szerint. 

b) A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által 

megadott határidőre. 

c) Az Textilműves vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció 

elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre. 

 
 

 

Leadandó 
A leadás formája 

eredeti digitális 

Szakmai portfólió  x 

Textilműves vizsgamunka x  

A vizsgamunkát bemutató 

prezentáció 

 
x 

 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Nincs 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 
Az A) és a B) vizsgatevékenységet egybefüggő tevékenységként kell 

megszervezni. A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai elmélet 
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vizsgafeladat (A-B) 

A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján összeállított, 

köz- ponti tételsorból húzott tétel A) és B) témaköreiből. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási 

idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra: 

 

A) Művészettörténet, B) Textil szakmai elmélet 
 

A) A művészettörténet témakörei 

- Az ókori Egyiptom 

- Az ókori görög kultúra és művészet 

- Az ókori Róma 

- Ókeresztény és bizánci művészet 

- Romanika 

- Gótika 

- Reneszánsz művészet Észak- és Dél-Európában 

- Az európai barokk művészet 

- Németalföldi és spanyol barokk festészet 

- Klasszicizmus és romantika 

- Historizáló stílusáramlatok a 19. században 

- A realizmus 

- Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

- Szecesszió és szimbolizmus 

- A 20. század első felének képzőművészeti mozgalmai 

- Építészet a 20. században 

- A II. világháború utáni művészeti tendenciák Európában és az Egyesült 

Államokban 

- A 20. század jelentős magyar alkotói és művei 

 
 

B) A Textil szakmai elmélet témakörei 

Textiltörténet, textiltechnológia és viselettörténet 

- A legrégebbi textilemlékek, leletek 
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- A fonás története, eszközei a kezdetektől napjainkig 

- A szövés története, eszközei a kezdetektől napjainkig 

- A szövőszék felvetésének műveletei 

- A textíliák színezésének története, színezékek fajtái, származása 

- A kézifestés, a batikolás ősi technikái, származási helyei 

- A textilnyomás története és technikái a kezdetektől napjainkig 

- A kékfestés 

- Textilkikészítési alapismeretek 

- A nemezelés anyagai, technikái, mintázási és formázási lehetőségei 

- A szövött kárpit története a kezdetektől napjainkig 

- A szőnyegszövés és technikái, származási helyek, szövésfajták, mintázási 

lehetőségek 

- A selyemszövés legfontosabb emlékei 

- A művészi csipke fajtái, előállításának módjai 

- Varrástechnológiák, hímzések 

- Az ókori egyiptomi-, görög-, római öltözködés 

- Bizánc, a románkor és a gótika öltözködéstörténete 

- A reneszánsz, a barokk és a rokokó öltözködéstörténete 

- A klasszicizmus, a biedermeier, a romantika és a historizmus korának 

viselettörténete 

- A századforduló, a két világháború közötti kor, az ötvenes és 

a nyolcvanas évek közötti kor öltözködéstörténete 

- 1945 utáni és kortárs magyar textilművészet 

 

 
Textil anyag- és áruismeret 

- A textilipar alapanyagai, csoportosításuk, tulajdonságaik 

- A kötéstan alapjai, a kötésrajz szabályai, alapkötések 

- A sodrat és a finomsági számozás 

- Textil áruismeret, mintázási alapismeretek, felhasználási lehetőségek 

 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység 
 

A) Szakmai portfólió; B) Textilműves vizsgamunka bemutatása 
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A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 30 perc (felkészülési 

idő nincs) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre 

összesen: 70 % 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Az A) Szakmai portfólió és a B) Textilműves vizsgamunka egymást követő bemutatása, 

melyeket egybefüggő tevékenységként kell megszervezni. 

 

A) A Szakmai portfólió bemutatása 

A képzési időben végigvitt szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása a képekkel és 

rövid szövegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Rajzi, festési, esetleg 

plasztikai tanulmányokat (minimum 6 db különböző munka), kreatív és textilműves 

szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen minimum 25 oldalas összeállítás digitális 

prezentáció formájában. 

A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése: 

A vizsgázó a gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. 

Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A 

vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások 

színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, 

fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen 

értékeli. 
 
 

A) A Szakmai portfólió értékelési szempontjai Pontszám 

Tanulmányrajzok 4 pont 

Az arányok helyes, pontos megfigyelése és a kompozíció 2 pont 

Perspektivikus térábrázolás 1 pont 

Vonalkezelés, tónusok helyes használata 1 pont 

Színes kompozíciók vagy plasztikai feladatok 4 pont 

A színek tudatos alkalmazása, vagy a térbeli formák kezelése 2 pont 

Az arányok helyes megválasztása és a kompozíció 1 pont 

Az alkalmazott technikában való jártasság 1 pont 

Kép és szöveg együttese a prezentáció egészében 4 pont 

Komponálás, kompozíció 2 pont 

Kép és szöveg illeszkedése az adott témákhoz 2 pont 

Szakmai tervezési és kivitelezési feladatok 4 pont 

Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége 2 pont 

A gondolatmenet és a tervezési folyamat bemutatása 1 pont 

A tervek kidolgozottsága 1 pont 

A portfólió szóbeli bemutatásának értékelési szempontjai 4 pont 

A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 

Előadásmód, szakmai nyelv alkalmazása 2 pont 

A Szakmai portfólió oldalainak kivitelezési minősége, összképe 5 pont 

A) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 

 

 

 

B) A Textilműves vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az 
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elkészítés fázisai- nak bemutatása 

A vizsgamunka témáit a képző intézmény állítja össze, amelyből a vizsgázó 

kiválaszthatja a saját vizsgafeladatát. A vizsgamunka feladata a textilművesség szakmai 

területéről vett, összetett tervezési és kivitelezési feladat, amelynek alapján mérhetők a 

vizsgázó szakmai kompetenciái. 
 

 

B) A Textilműves vizsgamunka értékelési szempontjai Pontszám 

A vizsgamunka előkészítése 3 pont 

Az inspirációk, információk (moodboard) megjelenítése 1 pont 

Ötletek, előzetes tervek, különböző verziók megjelenítése 2 pont 

A tervezés folyamata 9 pont 

A szakmai probléma felvetése, meghatározása 2 pont 

Vázlatok, tervek, esetleg modell-variációk, kísérletek 7 pont 

A kivitelezés minősége 9 pont 

A tervhez választott anyag és technika megfelelősége 2 pont 

A tárgy funkcionális megfelelősége vagy egyedi értékei 5 pont 

Az alkalmazott technika esztétikai szempontokat is figyelembe vevő, szakszerű 

alkalmazása 
2 pont 

A vizsgamunka prezentáció értékelési szempontjai 4 pont 

A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 

Előadásmód, szakmai nyelv alkalmazása 2 pont 

B) ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 

 
 

A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes 

szabályai: 

A szóbeli vizsgatevékenység során a képző intézmény által összeállított, a tételek 

kifejtését segítő képanyag használható (szöveges információ nélkül). 

A gyakorlati vizsgatevékenység során a 10.5.1 pontban megadott, a vizsgát megelőzően 

elkészített Szakmai portfólió és a Textilműves vizsgamunka prezentációs anyaga és 

eredeti munkái használhatók. 

A képesítő vizsgán egyéb segédeszköz nem használható. 

 

A szakmai képesítő vizsga értékelésének egyéb szempontjai 

A szakmai képesítő vizsgára való jelentkezést követő 30 napon belül a vizsgázó 

vizsgamunkájának koncepcióját és tervdokumentációját elfogadtatja a képző 

intézménnyel. A Textilműves vizsgamunka és a Szakmai portfólió vizsgafeladat 

sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható. 

 

Eszköz és felszerelési jegyzék 
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A Textilműves képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimuma 

1. Rajzterem – természetes fénnyel és állítható mesterséges világítással 

2. Rajzbakok és/vagy festőállványok, rajzasztalok a tanulószámnak megfelelő darabszámban 

3. A/3-as és A/2 rajztáblák 

4. 
Rajzolási segédeszközök: gipszszobrok, drapériák, posztamensek, paraván, szivacsmatrac, 

irányítha- tó lámpatestek 

5. Prezentációs eszközök (projektor, laptop, sötétítésre alkalmas eszközök) 

6. Számítógépes munkaállomások (grafikai programokkal, internettel) 

7. Színes nyomtató-fénymásoló gép 

8. Szkenner 

9. Digitális fényképezőgép 

10. Munkaasztalok, nyomóasztal 

11. Átvilágító asztal 

12. Szitanyomó keretek tartozékokkal, festék előkészítő és felhordó eszközök, berendezések 

13. Batikoló eszközök, textilfestő edények, fazekak, textilfestő-keretek 

14. Kézi hőlégfúvó-szárító 

15. Varrógép, interlock tartozékokkal 

16. Kézi varróeszközök 

17. Próbababák 

18. Szövőkeretek vagy kárpit szövőszék tartozékokkal, egyéni kéziszerszámokkal 

19. Négy-, vagy többnyüstös szövőszék tartozékokkal 

20. Csévélők, gombolyítók 

21. Mérleg 

22. Vasalóállvány, vasaló 

23. Egyéni védőfelszerelések 

24. Munkabiztonsági, környezetvédelmi berendezések 

25. Szakirodalom (divatlapok, művészeti albumok, folyóiratok, szakkönyvek) 

26. Nagyméretű egyenes és derékszögű vonalzók 

27. Egyéni kéziszerszámok, rajz- és festőeszközök 

 

 

 


