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BEVEZETÉS 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve a Magyar Waldorf Szövetség által kiadott „Waldorf” és „Ru-

dolf Steiner” név használati jogával rendelkező iskolák számára készült. A kerettanterv alapján mű-

ködő Waldorf-iskolák státuszának meghatározása a magyar közoktatásban első ízben a 32.755-

1/2001. és 35.681-1/2003. számú oktatási miniszteri határozatokkal történt meg, majd ezt követően 

a kerettanterv a 20/2006. (V. 5.) OM rendelettel alternatív kerettantervként kihirdetésre került. A 

jelenleg érvényben lévő Waldorf-kerettanterv a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (8)-

(9) bekezdésének felhatalmazása alapján készült. 

A felülvizsgált kerettanterv a 2020. évi Nemzeti Alaptanterv elvárásai mellett továbbra is a Waldorf-

pedagógia alapelveire, így a nemzetközi Waldorf-irányelvekre és a magyarországi Waldorf-iskolák 

eddigi működése során felhalmozott pedagógiai tapasztalatokra épül. 

A Waldorf-iskolák tizenhárom évfolyammal működő nevelési-oktatási intézményként ellátják az ál-

talános iskola, a gimnázium és az alapfokú művészeti iskola feladatait. Waldorf-iskola működhet 

nyolc évfolyammal is, amely az általános iskolai, és öt évfolyammal, amely a gimnáziumi feladatok 

mellett látja el az alapfokú művészeti iskola feladatait. A Waldorf-iskolák nevelési-oktatási tevékeny-

ségüket a kerettanterv szerint végzik, pedagógiai programjukat és egyéb iskolai dokumentumaikat 

a kerettantervben foglaltak megtartásával alkotják meg. 

Ha az iskola Waldorf, illetve Rudolf Steiner iskolaként kívánja megnevezni magát vagy helyi tanter-

vében hivatkozásként szerepelteti e neveket, akkor – mivel e nevek oltalom alatt álló védjegyek – 

köteles a Magyar Waldorf Szövetség névhasználati engedélyét beszerezni, és működése során a 

Szövetség névhasználatra vonatkozó szabályait megtartani. 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve ugyanakkor szemléletében, módszereiben, eljárásaiban 

részben vagy egészben forrásul szolgálhat más iskola helyi tantervének készítéséhez. 

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve 2020 koncepciója, szerkezete 

A Magyar Waldorf Szövetség által felülvizsgált kerettanterv a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 9. § (8)-(9) bekezdésének felhatalmazása alapján határozza meg a Waldorf-pedagógia ne-

velési-oktatási alapelveit, így a Waldorf-iskolákban folyó sajátos köznevelési tevékenységet. A ke-

rettanterv összhangban áll a nemzetközi Waldorf-irányelvekkel és tantervekkel, ugyanakkor megje-

leníti a magyar kultúra értékeit, és épít az elmúlt száz év Waldorf-pedagógiai tapasztalataira, kuta-

tásaira. 

A kerettanterv a köznevelési törvény által megengedett körben él az egyedi megoldás lehetőségé-

vel, így a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire, a vezetési modellre, a nevelés- és oktatásszervezési 

módszerekre, a minőségpolitika, a minőséggondozás rendszerére, a tanuló heti kötelező óraszá-

mára, a pedagógusvégzettségre és szakképzettségre, valamint a működéshez szükséges feltéte-

lekre vonatkozóan, és meghatározza a Waldorf-pedagógiára épülő nevelési-oktatási tevékenység 

sajátos pedagógiai tartalmi követelményeit és az e tartalmakból fakadó iskolai szervezeti-működési 

sajátosságokat, így különösen bemutatja a pedagógus munkakör, az elfogadott pedagógusvégzett-

ségek és szakképzettségek tekintetében elvárt követelményeket, a Waldorf-iskolákra irányadó épí-

tésügyi előírásokat, helyiség-, eszköz- és felszerelésigényt, a Waldorf-pedagógiának megfelelő mi-

nőséggondozás és teljesítményértékelés alapelveit, az iskolák sajátos vezetési modelljét és szerve-

zetét, nevelés- és oktatásszervezését, valamint a helyi tantervek elkészítéséhez szükséges útmuta-

tót az alábbi fejezetekre tagoltan: 
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– A Waldorf-pedagógia feladatai, célkitűzései, alapelvei 

– A NAT 2020 és a Waldorf-kerettanterv 

– A fejlődés állomásai a tanterv szempontjából – horizontális tanterv 

– Tantárgyi rendszer és óraszámok 

– A Waldorf-iskolák kerettanterve az 1-13. évfolyamokon – vertikális tanterv  

– A Waldorf-iskolák művészeti nevelésének kerettanterve az 1-13. évfolyamokon 

– A Waldorf-iskolák nevelő munkájához szükséges helyiségek, berendezések és eszközök jegy-

zéke, építésügyi előírások 

– A Waldorf-iskolákban a pedagógus munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek 

– Minőséggondozás a Waldorf-iskolákban 

– A Waldorf-iskolák önigazgató rendszere, szervezete és működése 

– Útmutatások a Waldorf-iskolák helyi tantervének elkészítéséhez 
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A WALDORF-PEDAGÓGIA CÉLKITŰZÉSEI, FELADATA, SZEMLÉLETE, EZEK 

TÜKRÖZŐDÉSE A TANTERVBEN 

 

A Waldorf-iskola minden életkorban a gyermekek testi-lelki-szellemi képességeinek kiegyenlített fej-

lődésére-fejlesztésére törekszik. A testi-lelki-szellemi egészség megőrzésének érdekében ökologi-

kus nevelési-tanítási folyamatot valósít meg. A fenntartható fejlődés-fejlesztés legfőbb célja a sza-

lutogenezis (egészségességre törekvés) értelmében a személyiség koherencia élményének megte-

remtése és erősítése. Törekedni arra, hogy az egészséges emberre jellemző tulajdonságok lehető 

legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb kibontakozását segítsük elő. Az emberré válás fo-

lyamatának egészét szem előtt tartva ellenzi a korai specializációt, ezáltal a korai iskola szelekciót, 

ezért gondolkodik 12 évfolyamos, egységes rendszerben. Ez a rendszer időt hagy minden életkori 

sávban az érési-fejlődési folyamatoknak, a képességek széles skálájának kibontakozásához, és a 

biztos alapműveltség felépüléséhez. A Waldorf-pedagógia nem redukcionista emberképet követ, 

nem korlátozza a nevelés-oktatást az időszakosan változó, pl. múló trendként preferált tulajdonsá-

gok egyoldalú erősítésére (pl. jó munkavállaló képzése). A szalutogenezis elve mentén kialakított 

koherens személyiség rugalmas viselkedésszervezést, ismeretbefogadást tesz lehetővé, bármely 

pályát is választ a Waldorf-iskolát végzett tanuló. Olyan fejlődésre, változásra érzékeny széles lehe-

tőségeket magában hordozó személyiség kialakulása a cél, mely a társadalmi fejlődéshez alkalmaz-

kodni képes. Ennek érdekében az egyéni és közösségi nevelés egyensúlyára törekszik. 

A közösségi nevelést relatíve nagy (25-30 fős) osztálylétszámok keretében valósítja meg.  

A gyermekek között gazdag szociális kapcsolatrendszer kialakítására törekszik, tudatosan építi a 

közösséget a kooperatív tanulás, a csoport- és projektmunkák által. Minden osztálytanítónak a saját 

pedagógiai eszköztárát és az iskolában adott fejlesztő-segítő eljárásokat tekintetbe véve kell mérle-

gelnie, hogyan tud egyensúlyt tartani a közösség fejlődése és az egyén fejlődési útja között, úgy, 

hogy minden gyermek a saját képességei-készségei aktuális szintjének megfelelően haladjon a fő-

oktatáson és a szakórákon egyaránt.  

Az egyén fejlődése szempontjából a Waldorf-iskola elfogadja, hogy egy osztályfokon belül az egyes 

gyerekek tipikus fejlődés esetén is mutatnak kisebb-nagyobb készség- képességkülönbségeket, így 

a tanórán belül az osztálylétszámmal arányos módon biztosítja a differenciálás lehetőségét. Ennek 

alapját az iskola első nyolc évén áthúzódó osztálytanítói munka, és az osztálytanítóval szorosan 

együttműködő Extra Lesson fejlesztőpedagógiai munka teremti meg. Az osztálytanítónak van al-

kalma megfigyelni a gyermek képességbeli és személyiségbeli fejlődését, így az egyéni különbsé-

geket az osztályon belüli pedagógiai munka megtervezésekor is képes tekintetbe venni. Fontos 

azonban tudnia, melyek azok a tanulási, viselkedési nehézségek, melyeket önállóan, saját pedagó-

giai kompetenciája határain belül nem tud megfelelően kezelni (pl. tanulási nehézségek). Ezekben 

az esetekben fontos támaszkodnia a fejlesztőpedagógus szakértelmére. A gyermekek egyéni meg-

figyelését, az egyéni bánásmód kialakítását segítik az olyan, a Waldorf-tanárok által rendszeresen 

használt mentális-meditatív eszközök is, mint a gyermekek lényének esténkénti felidézése, és a heti 

rendszerességgel megtartott tanári konferencia gyermekmegbeszélései.  

A fenti elveket a Waldorf-kerettanterv felépítése és tartalmai konzekvensen tükrözik. A Waldorf-tan-

terv fő jellemzője, hogy messzemenően figyelembe veszi a gyermeki fejlődés során bekövetkező 

természetes érési folyamatokat, ezért szigorúan a fejlődéslélektan és az antropozófiai antropológia 

alapján határozza meg nevelési, tanítási céljait. A gyermekek teljes személyiségének, vagyis testi-

lelki-szellemi képességeinek dinamikus egyensúlyban lévő fejlesztésére törekszik. Inspirálja a gyer-

mekek belső fejlődését, és elősegíti a külvilággal való egészséges kapcsolat kialakulását. E peda-

gógiai célok évfolyamonkénti megvalósulását mutatja be a horizontális tantervi rész. A vertikális tan-

tervi folyamat írja le, hogy az egyes tantárgyak ismeretkörei milyen fejlődésen, bővülésen, elmélyü-

lésen mennek keresztül az egyes évfolyamokon. 
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A fenti célok érdekében a Waldorf-iskola kompetencia alapú oktatást-nevelést valósít meg. Ehhez 

alkalmazkodva a Waldorf-iskola tanterve egyforma jelentőséggel foglalkozik  

(i) a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével adott életkorban szükségszerű ne-

velési célokkal, 

(ii) az egyes életkorokban szükséges készség-képességfejlesztéssel, 

(iii) az életkorhoz igazodó tantárgyi tartalmakkal. 

A szalutogenezis értelmében a kompetencia alapú nevelés-oktatás egyik feladata a harmonizálás, 

kiegyenlítés. Ez a fenntartható fejlődésre törekvő szemlélet a gyermeki képességstruktúrán belül 

három képességterület: a szenzomotoros fejlődés, a lelki-érzelmi élet és a képzetalkotó-gondolko-

dási tevékenységek kiegyenlített fejlesztésére törekszik. A kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai prog-

ram képezi alapját egyfelől a tehetséggondozásnak, másfelől az elsődleges pedagógiai prevenció-

nak, a tanulási nehézségek megelőzésének. Megvalósításuk érdekében a tantervi órakeretben kb. 

1/3-1/3 – 1/3 arányban szerepelnek a szenzomotoros fejlődést, a szenzoros integrációt segítő, ez-

által a praktikus intelligenciát támogató; a lelki-érzelmi fejlődést biztosító, ezáltal az érzelmi intelli-

genciát támogató; valamint a képzetalkotást, a gondolkodást segítő, ezáltal a szellemi fejlődést tá-

mogató nevelési-tanítási tartalmak. Ez a hármas feladat az életkori fejlődéshez alkalmazkodó for-

mában, de a teljes pedagógiai munkát áthatja:  

(i) A vertikális tantervben szereplő tantárgyi rendszer arányai is eszerint épülnek fel:  

A motoros, finommotoros fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a szenzomotoros fel-

dolgozó folyamatokat, a szenzomotoros integrációt is. Fontos szerepet játszanak az akarati 

nevelésben és a praktikus intelligencia fejlesztésében. Tantárgyak formájában a játék óra, a 

Bothmer-gimnasztika, az euritmia, a formarajz, a kézimunka és a kézművesség (faművesség, 

rézművesség, asztalosság, kovácsolás, szövés, kosárfonás, könyvkötészet) órák során való-

sul meg ez a nevelési feladat. A főoktatáson belüli ritmikus rész és a különböző projektmunkák 

mint: házépítés, földművelés, mesterségek; a felső tagozaton a különböző gyakorlatok: mező-

gazdasági praktikum, erdészeti praktikum, szociális praktikum, ipari praktikum. Ezen túl az 

osztálytanító negyedik osztálytól ösztönzi a gyermekeket, hogy alkatuknak megfelelő sportte-

vékenységeket válasszanak. 

A lelki-érzelmi fejlődést támogató tantárgyak egyben támogatják a külvilág szemlélésének bel-

ső képzetté válását, ezek feldolgozását, ezáltal az érzelmi intelligencia alakulását és az alkotó 

fantázia fejlődését. Tantárgyak, melyek ezt segítik: euritmia, festés, rajz, ének-zene, agyago-

zás, szobrászat, dráma óra, költészettan. Az önálló felkészülést igénylő tanulói munkák, ezek 

közül is a két legjelentősebb: a 8. osztályos és a 12. osztályos éves munka és éves színdarab, 

drámaelőadás. A gyakorlatok közül a szociális praktikum. A főoktatáson belül a mesék, törté-

netek, életrajzok. Ezeken túl az osztálytanító harmadik osztálytól ösztönzi, hogy a gyermekek 

az alkatuknak megfelelő hangszeren tanuljanak, kórusba járjanak.  

A képzetalkotó képesség, a gondolkodás fejlesztése, ezáltal a szellemi fejlődés támogatása 

főként a közismereti tárgyak tanításán keresztül valósul meg. A Waldorf-pedagógia fontosnak 

tartja, hogy az ismeretek átadása mellett azok feldolgozására, az összefüggések felismeré-

sére is az életkornak megfelelő időt és lehetőséget biztosítson. Így a tanítás-tanulás folyama-

tában az ismeretátadás három lépcsőfokon át vezet a praktikus gondolkodástól a képi gondol-

kodáson át az ítéletalkotó, elvont gondolkodásig. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

minden osztályfokon más-más módon, de a következő módszertani lépésekkel valósul meg 

az ismeretszerzés folyamata: a jelenség előidézése, megfigyelése (szenzomotoros, szenzo-

ros integrációs feldolgozás, praktikus gondolkodás szintje); a jelenség leírása (belső képzetek 

kialakítása, képi gondolkodás szintje); a jelenségből levonható szabályszerűségek, törvények 

felismerése (szimbolikus reprezentációk, elvont gondolkodás szintje). A folyamatban a gyer-

mekek megtanulják, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet eljutni az önálló gondolatokhoz, 
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hogyan tudják praktikus tapasztalataikat gondolatokra váltani, valamint az elvont gondolatokat 

a valóság jelenségeihez kapcsolni, a gyakorlatban alkalmazni. 

(ii) A hármasságot tükrözi az epochális (korszakos) rendszerben működő főoktatás felépítése 

is (ritmikus rész; ismeretszerző, elmélyítő főrész; lezáró mese, történet).  

(iii) Módszertanilag a szakórák is hasonló struktúra mentén épülnek fel. 

(iv)  Az egyes szaktárgyakban, a vertikális tantervi felépítésben is többször megjelenik ez a 

hármasság. Pl. az idegen nyelveket az első 3 osztályban csak szóbeliséggel, mozgás-rit-

mus-beszéd összekapcsolásával tanítjuk, később a szókincs, a mondatalkotás és a törté-

netek kerülnek a figyelem középpontjába, a középiskolai szakaszban a nyelvtani törvény-

szerűségekre is összpontosítva épül fel a nyelv teljes rendszere.  

Összefoglalásként elmondható, hogy a Waldorf-pedagógia az egyéni és a közösségi nevelésnek a 

kiegyenlítettségére törekszik. Az idegrendszeri érésnek és a személyiségfejlődés ütemének megfe-

lelő, szigorúan életkorspecifikus nevelést, oktatást valósít meg, mely a gyermekek, fiatalok fejlődé-

sére kiegyenlítő-harmonizáló hatást fejt ki, ezzel tanulási nehézségek kialakulását előzi meg. Ennek 

érdekében a Waldorf-iskola nevelési-oktatási rendszerének időbeli ütemezésében – a reguláris ál-

talános és középiskolákhoz képest – több hangsúlyeltolódás is megjelenik: 

(i) A Waldorf-iskola 12 évfolyamos egységes nevelési rendszert alkot. Csak így tudja biztosí-

tani, hogy nevelési-tanítási céljai maradéktalanul megvalósulhassanak.  

(ii) Az alsó szakaszban (1-4. osztály) a kognitív pszichológia és pedagógia bizonyítékainak 

megfelelően nagy hangsúlyt kap a széles alapokon nyugvó képesség- és készségfejlesz-

tés, mely következetesen megelőzi az adott készségekhez kötött tantárgyi tartalmak meg-

jelenését. Ezáltal pl. lassabban halad az írás-olvasás és a számolás tanítása.  

(iii) Az alsó (1-4. osztály) és a középső (5-8. osztály) szakaszban, az idegrendszeri érésnek és 

a képi gondolkodás életkori sajátosságának megfelelően az empirikus alapú, heurisztikus 

tanulási folyamatokat helyezi előtérbe minden tantárgy esetében. Megalapozva ezzel az 

önálló gondolkodás kialakulását. Ezt a folyamatot a szaktanárok segítségével az osztályta-

nító irányítja. A tudományosan rendszerező – a fiatalok bontakozó ítéletalkotási képessé-

gére támaszkodó – szaktanári munka hangsúlya ezáltal a felső tagozatra (9-12. osztály) 

kerül. 

(iv) A modern idegtudományi kutatásokkal összhangban a művészeti tárgyak belső képalko-

tást, ezáltal az elvont gondolkodás alakulását segítő, képesség- és személyiségfejlesztő 

szerepe minden életkorban – az alsó-, a közép- és a felső tagozaton is – egyformán hang-

súlyos.  

(v) A fenntartható gyermeki fejlődés érdekében az epochális, korszakos rendszer közép és 

hosszú távon segíti a készségek stabilizálódását, az ismeretek és az azok közötti össze-

függések elmélyülését. Így a Waldorf-iskola nevelési-tanítási céljainak a szöveges fejlesztő 

értékelés alkalmazása felel meg leginkább az ötfokú minősítő értékelés helyett, ezért ennek 

megfelelően az osztályozást csak a felső tagozaton, 11. osztálytól vezeti be. 
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A WALDORF-PEDAGÓGIA ALAPELVEI 

Sajátos tanulási és tanítási folyamatok, különös tekintettel az epochális tanítás, a szakórák, a 

gyakorlatok és projektek rendszerére  

Az oktatás és az iskolai élet szervezése, az óra és napirendek kialakítása az életkori sajátosságok-

nak és a tanítás ritmusának figyelembe vételével történik. A Waldorf-iskola a tantárgyak sajátossá-

gából adódóan a tanítást fő és szakoktatás szerint tagolja. Ez didaktikai forma szerint epochális 

tanításnak és a szakóráknak felel meg: az olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyak, ame-

lyek esetében egy kerek, lezárt témát tárgyalunk, epochális oktatás formájában jelennek meg, más 

tárgyakat – főleg ha állandó gyakorlást igényelnek – szakórákban tanítunk. A főoktatás tipikus tan-

tárgyai: anyanyelv, matematika-geometria, földrajz-gazdasági ismeretek, történelem-társadalmi is-

meretek, természetrajz-biológia, fizika, kémia, esztétika. A tapasztalat szerint az anyanyelvi és a 

matematikai ismeretek és kompetencia megszerzése érdekében a második elem – az állandó gya-

korlás – is fontos a tanításban és a tanulásban. A tantervben ezért jelennek meg az epochák mellett 

az anyanyelvi és a matematika szakórák is. Más tantárgyakat a szakórák hagyományos rendjében 

tanítunk. Amennyiben azonban a művészeti, kézműves-gyakorlati tárgyak vagy az idegen nyelvek 

esetében összefüggő feladat vagy projekt jellegű munka adódik, akkor ezeket is lehet természete-

sen tömbösített formában, epochálisan tanítani. 

A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti cso-

portbontás. Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és 

fiúk egyaránt részt vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy teljesítmény 

szerint történik, a legfontosabb szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében 

is kiegyenlített legyen a csoport. Kivételt képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség 

vagy teljesítmény szerinti differenciálás is lehetséges. 

A tananyag elsajátításának formájához tartozik az önálló munkákra való felkészülés is: ezek az ún. 

projektek és éves munkák, amelyek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat, az el-

méleti, művészi és kézműves-gyakorlati elemek összekapcsolásával. Az iskola mindennapjait át-

szövik a közösséget alakító és erősítő tevékenységek: hónap/évszakünnepek, az éves ritmushoz 

igazodó ünnepek, tanulói gyakorlatok, kirándulások, színdarabok.  

A 9-13. osztályban az osztály életének szervezési feladatait az osztálykísérő látja el (személyének 

kinevezése a tanári kollégium hatásköre). Ugyanakkor az időközben ifjú emberekké vált gyermekek 

pártfogó tanárt (tutor) választhatnak személyes problémáik segítésére. 

Az osztályösszetétel pedagógiai elvei, tanulófelvétel 

Az osztályok összeállítása során több szempontot kell figyelembe venni. A nemek közötti kiegyenlí-

tettség a Waldorf-iskolák elindulása óta nagyon fontos. Törekszünk arra, hogy az osztályokban azo-

nos arányban legyenek fiúk és lányok. Az iskola fizikai lehetőségeihez alkalmazkodva (megfelelő 

méretű tantermek megléte) kell meghatározni az egyes osztályokba felvehető gyerekek maximális 

létszámát, figyelve arra, hogy minél többen alkossák az osztályközösséget. Ezt nagyon lényegesnek 

tartjuk, mert a tanár és diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége 

is jelentős nevelő erővel bír. A gyerekek között kialakuló gazdag kapcsolati háló lehetőséget teremt 

a tolerancia gyakorlására, a csoportos együttműködések változatos kialakulására, a dinamikus át-

alakulásokra és a szélsőséges helyzetek csillapítására. A 30 fő körüli osztálylétszámok így nem 

ritkák, és nem is cél a létszámok redukálása. Az osztályokba integrálható és integrálandó sajátos 

nevelési igényű diákok ideális létszáma 10% körül van, erről részletesen a fejlesztés lehetőségeiről 

szóló fejezetben írunk. Törekvés lehet arra, hogy az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi réte-

gekből sikerüljön gyerekeket felvenni, ezáltal az osztályközösség leképezheti a társadalom össze-

tételét, és ez önmagában komoly nevelő erő. 
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Felvétel a magasabb osztályokba 

Rendszeresen előfordul, hogy tanév közben, vagy az új tanév kezdetén jelentkeznek szülők felvételi 

kérelemmel. Ilyen esetben az osztálytanító (-kísérő) az osztályban tanító kollégáival együtt mérle-

geli, hogy az osztály tud-e újabb gyermeket befogadni. A felvételi legalább két tanár jelenlétében 

zajlik, módját és a felvétel kritériumait a gyermek életkora és az illető osztály összetétele határozza 

meg. Ezt az iskola a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti. A felvételről az osztálytanító, 

-kísérő hoz döntést, aminek eredményéről értesíti a tanári kollégiumot és a szülőket. 

Felvétel a középiskolába 

A Waldorf-középiskolákba történő jelentkezés a középiskolai felvételi eljárás keretében a KIR-rend-

szeren keresztül történik. 

A 13 évfolyammal működő iskolák pedagógiai programja meghatározza, hogy milyen feltételek tel-

jesülése mellett biztosítja a tanuló részére a középiskolába való folyamatos továbbhaladást. A Wal-

dorf-iskolák általános gyakorlata, hogy a középiskolába jelentkező tanulókkal és szüleikkel külön-

külön ismerkedő és motivációs beszélgetést folytatnak a középiskolában tanítók, amelynek során a 

tanárok megismerik a diákok általános iskolai tanulmányi teljesítményét és eredményeit. Az 5 évfo-

lyammal működő önálló Waldorf-gimnáziumok a felvételi követelményeket és a felvételi eljárásren-

det e kerettantervben foglaltakra figyelemmel határozzák meg. 

A kerettanterv fenti rendelkezései alapján megalapozott iskolaválasztás érdekében az iskolák a pe-

dagógiai programjukban meghatározzák a tanulófelvétel helyi szabályait és azt a folyamatot, amely-

ben a szülők megismerkednek a pedagógiával, az iskolával, a szülői szereppel. 

Az osztályközösség megtartása érdekében a Waldorf-iskola törekszik a tanulók helyzetét egyénileg 

mérlegelve az osztályismétlés elkerülésére. A Waldorf-pedagógia elfogadja az osztályösszevonást 

a teljes általános iskolai szakaszban: ilyen helyzetekben működő iskolák esetében a nemzetközi 

Waldorf-iskolai tapasztalatok felhasználása és a kooperatív pedagógiai gyakorlatok ismerete kie-

melten fontos. 

A tanulói teljesítmények szöveges értékelése 

A Waldorf-iskola rendszeres szóbeli és szöveges írásbeli értékelést ad minden tanuló fejlődéséről 

minden életkorban, osztályzást nem alkalmaz. A tanév végén kiadott szöveges értékelés minden 

tanuló esetében a teljes tanévi munkát és fejlődést általánosságban és tárgyanként is részletezve 

tartalmazó egyénre szabott, részletes értékelés, amelyben a tanuló teljesítményének leírása mellett 

fejlődését is értékelik és elismerik, impulzusokat adnak a további munkához.  

A Waldorf-pedagógiában általánosan alkalmazott szöveges értékelés tudatosan kiépített gyakorlata 

az első osztálytól a tizenkettedikig egyik alapvető nevelési eszköze az iskolának. A szöveges érté-

kelést a Waldorf-pedagógia olyan kulcsfontosságú alapelvnek tekinti, amelynek maradéktalan érvé-

nyesülése nem szülői, tanulói választás kérdése, ezért a szöveges értékeléstől csak kivételesen, 

iskolaváltás és továbbtanulás esetén tér el. Az értékelést az első nyolc évfolyamon a gyermekek 

lényét leíró minél érzékenyebb általános pedagógiai jellemzés, valamint a szaktárgyi értékelések 

alkotják. A jellemzésnek – természetesen érzelemtől nem mentes – szabatos mondatokban megfo-

galmazott pontos leírásnak kell lennie. Ezekkel összhangban a szaktárgyi értékeléseknél is fontos 

az iránymutató tárgyilagosság: az elvégzett éves munka tartalmi összefoglalója után következik az 

egyéni munka értékelése. A szubjektív és objektív látásmód közötti helyes arányok megtalálása 

döntő jelentőségű. A kilencedik évfolyamtól szaktárgyi értékelésekből tevődik össze a bizonyítvány. 

A Waldorf-iskola az első négy évfolyamon a készség és képességfejlesztést helyezi előtérbe, ezért 

nem alkalmaz normatív értékelést, kizárólag folyamat- és fejlesztő értékelést végez. Ennek része az 

évközi szóbeli és/vagy írásbeli értékelés, a szülőkkel való beszélgetés és az év végi szöveges bizo-

nyítvány. Az 1-4. évfolyamon az értékelések egyrészt a tanév során gyakorolt és megszerzett 
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készségek, képességek, a megszerzett procedurális és deklaratív tudás fejlődési leírását tartalmaz-

zák, másrészt megmutatják a képességek fejlődésének-fejlesztésének jövőbeli irányát. Ez árnyal-

tabb – individuálisan differenciált (egyéniesített) – megközelítést tesz lehetővé, mint az ötfokú skála. 

Hátterében az a pedagógiai meggondolás áll, hogy a Waldorf-pedagógia támogatja az emberi sok-

színűséget, minden tanulót egyformán értékesnek tekint, függetlenül azok képességeitől és teljesít-

ményétől. Az alsóbb osztályfokokon hangsúlyozottan a szülőknek szól a bizonyítvány. Fontos eleme 

az év végi értékelésnek a bizonyítványkép és bizonyítványvers. A magasabb évfolyamokon egészen 

a 12. osztályig megmarad az előbb említett folyamat- és fejlesztő értékelés, melyhez normatív ele-

mek is társulnak, ezek a megszerzett deklaratív tudást mutatják 10-11. osztályig általában százalé-

kos formában. Később érdemjegyek formájában. A folyamat eredményeképpen kompatibilissá válik 

értékelési rendszerünk a Nemzeti Köznevelési Törvénnyel, mégis megmarad egyénileg differenciáló 

és motiváló jellege. 

A magatartás és szorgalom értékelése a szöveges értékelés keretében, a gyermek munkájának 

általános értékelése során jelenik meg. A jutalmazást – amely a folyamatértékelés része – az álta-

lános és különböző fokozatú dicséret váltja ki.  

A jogszabályban meghatározott félévi értékelés szabályait az iskolák maguk alakítják ki: célszerű az 

egyszerű, rövid szöveges értékelés a félév epocháinak és szakóráinak munkájáról.  

Művészi nevelés, művészettel nevelés 

A komplex művészettel való nevelési program – a Waldorf-szemléletű művészetoktatás – a maga 

összetetten kezelt, elsősorban a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztésére ható, minden tanu-

lóra kiterjedő sajátos művészeti tevékenységeivel egyenlő módon és mértékben fejleszti a gyermek 

intellektuális, érzelmi és cselekvésben megnyilvánuló – gyakorlati – képességeit, így a művészi 

készségek fejlesztése mellett alkalmas a tanulási és viselkedési problémák kialakulásának megelő-

zésére, az egészség megőrzésére. A „Waldorf művészeti nevelés” tantárgyai a közismereti tárgyak-

kal egységes tantervet alkotva a kötelező órák részei.  

Vallásos nevelés  

A Waldorf-iskola fontosnak tartja, hogy a tanuló valamilyen vallás oktatásban részesüljön, az ezzel 

kapcsolatos gondolatokat a szabad vallás tantervi bevezetőjében írtuk le. Az etika tantárgy NAT 

2020 által meghatározott tartalmi elemei kiemeléssel megjelennek a szabad vallás tantervében. 

Egészségnevelés és környezettudatosság  

Az ember boldogulásának fontos összetevője saját egészségének állapota és a környezettel való 

harmónia megteremtése. Ez a két dolog a Waldorf-iskolák szemléletében nem választható el egy-

mástól. Úgy véljük, hogy az egyéni egészség és a környezet egészsége nem szemlélhető külön-

külön, csak együtt van értelme beszélni ezekről. Az egészségnevelés és a környezet ápolásának 

tudatos tevékenysége nem olyan feladat, melyet az iskola egyedül el tud látni, itt is jól tapasztalható 

a szülői minta fontossága, az otthoni szemlélet. Természetesen ez utóbbi kialakításában sokat tud 

segíteni az iskola azzal, hogy olyan témákat dolgoz fel a szülőkkel való közös munkában, ami az 

egyes családoknak segít kialakítani, átalakítani a szokásrendjüket. A tudatos döntések gyakorlása 

elengedhetetlen mindkét területen, a külvilág által nyújtott sémák nem feltétlen helyesek.  

A választás lehetőségének megtanítása döntő jelentőségű, legyen az az egészséges étkezés vagy 

a szelektív hulladékgyűjtés. Fontos, hogy ezek a döntések a hétköznapokban rutinná váljanak, ne 

pedig kampányszerűen következzenek csak be, hogy aztán egy újabb kampány máshová irányítsa 

akaratunkat. Az egyéni egészségnevelés terén nagyon fontos, hogy nem pusztán az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket akarjuk közvetíteni, hanem az egészséget, mint dinamikus folyamatot ápol-

ni szándékozunk. Az egészség nem csak a testi, hanem a lelki-szellemi téren is központi jelentő-

ségű, így az ápolásnak sok formáját lehet gyakorolni. Az első osztálytól megjelenő sok mozgás, az 
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euritmia mint sajátos mozgásművészet nem csupán élettanilag fejt ki jó hatást, hanem a testmoz-

gással kapcsolatos jó érzéseket összeköti a művészetek által adott lelki-szellemi jó érzéssel.  

A művészeti órák nagy száma is segíti azt, hogy lelkileg át tudják dolgozni az őket ért benyomásokat, 

ezzel is kialakítva egyfajta lelki higiénét. A Waldorf-iskolák módszertanáról elmondható, hogy a gye-

rek életkori sajátosságait igyekszik maximálisan figyelembe venni, ami segíthet abban, hogy a tanu-

lással kapcsolatos felesleges mértékű stressz minimális szinten maradjon, miközben a megfelelő 

kihívásoktól nem kíméljük meg a gyerekeket. A tanterv számos helyen tartalmaz olyan témákat, ami 

ráirányítja figyelmünket a környezettel való szoros együttlétre, az azzal kapcsolatos felelősségre. Itt 

is, ahogy az egészséges életmód terén is, a folyamatos, tevékeny ápolást igyekszünk szokássá 

tenni. A különböző természettudományos epochák, melyek az ember és a környezet kapcsolatát 

tárgyalják, csak egy részét adják az ezirányú nevelésnek. 

A kertművelés kapcsán olyan gyakorlati viszonyba kerülhetnek a környezetükkel, ahol saját bőrükön 

tapasztalják, mit jelent az ember számára a környezet ápolása. Az egyes környezeti problémákkal 

kapcsolatos témákat olyan életkorban tárgyaljuk mélységeiben, amikor a diákok már képesek vala-

milyen aktív módon az adott folyamaton tevékenyen változtatni, a veszélyek felsorolása gyakorlati 

tevékenység nélkül inkább a tehetetlenség érzését növelheti, ami épp céljainkkal ellentétesen befo-

lyásolhatja a diákok hozzáállását. A tanterv követése során mód van arra, hogy az emberi egészsé-

get és a külvilág egészségét ne két külön témaként ismerjék meg a gyerekek, hanem egy olyan 

egységként, melynek fenntartásában az emberi döntéseknek kulcsszerepe van. 

Speciális tantárgyak oktatása 

A tantárgyak között megjelennek a speciális Waldorf-tantárgyak: az euritmia, a mozgás és testne-

velés és ezen belül a Bothmer-gimnasztika, a kertművelés, illetve az iskolák felekezetektől függet-

len, szabad vallás órákat kínálhatnak. 

Projektek, gyakorlatok, éves munkák 

A Waldorf-pedagógiának alapjellegzetessége az intenzívebb munkát feltételező időszakos tanulás. 

Alsóbb osztályokban az egymást váltó epochákban, a hóünnepekre készülő előadásokkal is így dol-

goznak már a gyerekek. További eszköze lehet ennek a módszernek már az első nyolc osztályban 

a tematikus jellegű erdei iskolák, táborok szervezése; középiskolában az életszakaszoknak megfe-

leltethető feladatokkal több hetes gyakorlatok (mezőgazdasági, földmérés-erdei, szociális, ipari) vi-

szik tovább ezeket a folyamatokat. Van már példa az 5-8. és a középiskolai osztályfokokon külön-

böző témahetek megvalósulására. 8. és 12. osztályban (természetesen más és más minőségben) 

egy-egy zárómunkával fejezik be a diákok a képzésüket. Az életszakaszi váltásoknak jelképes ösz-

szegzői is ezek a feladatok: több hónapos egyéni munkavégzést feltételeznek. A nyolcadikos éves 

munkának ténylegesen az összegző-visszatekintő sajátossága a hangsúlyosabb; a tizenkettedikes 

(a tervezéstől a megalkotásig jó esetben több mint egy naptári évig tartó) feladatban mindezek mel-

lett az előretekintő, jövőbe irányuló jelleg már fontosabb. Mindkét zárást projektszerű bemutató mun-

kákkal lehet előkészíteni. Ehhez a középiskolásoknál már egy portfóliószerű önértékelés is kapcso-

lódhat.  

13. osztály 

A tizenharmadik évfolyam az érettségire való felkészülést szolgálja. Az ezt megelőző tanévben a két 

fontos zárómunka elvégzésével lezárul a diákok Waldorf-képzése. A kötelező magyar, történelem, 

matematika és a legalább kettő választott tantárgy érettségi vizsgájára készülnek ebben a tizenhar-

madik évben. Általános gyakorlat, hogy a megelőző két tanévben (a felvételi pontok számítása okán) 

már megjelenik az érdemjeggyel való értékelés. A májusi érettségi vizsgára belső „kisérettségi” vizs-

garendszerrel is készülnek a tizenharmadik évben. (Európában van olyan állam, ahol a Waldorf-
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tanulmányok lezárása feljogosít a felsőoktatásban való továbbtanulásra.) A 13. osztály kötelező és 

szabadon választott óraszámai az érettségi rendeletben meghatározott szabályok szerint alakulnak. 

Ünnepek 

A Waldorf-iskolák ünnepeinek évkörét mindenhol a világon az adott kulturális közeg ünnepei hatá-

rozzák meg. A kultúra, mint az „életet szabályozó elv” minden szellemi működés legfőbb hatóereje. 

Magyarországon a keresztény ünnepkör által meghatározott az évrend: egy-egy tanév Szent Mihály 

naptól, a megmérettetés, mérlegelés, a számvetés napjától Szent János napig, az életerők delelé-

sének napjáig ível. Az advent és a húsvét kiemelkedik az évben: mint a várakozni és felmutatni tudás 

ünnepei. Az eddig említettek mellett még jeles napok: a Szent Márton nap (az önmagunk és mások 

felé fordulni tudás), a vízkereszt (felismerés), a farsang („kifordulás”) és a pünkösd (felhangzás). 

Minden iskolának önálló feladata ünnepei szellemi hátterének feltárása, megismerése, az életkorok-

nak (1-12. osztály, három tagozat) megfelelő ünneplés megvalósítása. Célszerű megtalálni, újból és 

újból átgondolni az egyes ünnepek és a hozzájuk kötött tevékenységek szerepét.  

Az évszak- avagy hóünnepek egy-egy tanulási időszak [kettő-négy epocha (ősz-tél-tavasz-nyár) 

vagy félév (tél-nyár) után] összegző lezárásai: dramatizált játékok, az osztályközösségek által létre-

hozott előadások bemutatására, euritmia-bemutatókra, kóruséneklésre, közös zenélésre, művészi 

munkák kiállítására van ilyenkor lehetőség. 

Nemzeti ünnepeink a visszaemlékezés időpillanatai. Tagozatonként más és más, szintén az iskolák 

által (a törvények szerint meghatározott keretek között) tudatosan meghatározandó módon javasolt 

megemlékezni róluk. 

Tankönyvhasználat sajátosságai  

A Waldorf-iskolában a tanítás záloga és a tudás forrása nem a tankönyv, hanem a tanár. Ő választja 

ki azt a tananyagot és tanulási formát, amely a gyerekek adott csoportjának leginkább megfelel. 

A tanórák gondos előkészítése segíti a tananyag képi megragadását, ezáltal megszólítja a gyerekek 

érzésvilágát, és felkelti az érdeklődésüket. Szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, szótárak, 

atlaszok, irodalmi- és más segédanyagok, források vagy kézikönyvek, illetve a kerettantervi tartal-

mak feldolgozását segítő, a Magyar Waldorf Szövetség és a fenntartásában működő szakmai szol-

gáltató intézet (Waldorf Ház) gondozásában megjelenő tanulói munkafüzetek, segédletek haszná-

lata fontos, de mindig a tanár által előkészített, feldolgozott és átadott tananyag alátámasztására 

használjuk őket. A tartós tankönyveket, a kötelező és ajánlott irodalmi műveket vagy egyéb tanköny-

veket a szociálisan rászoruló tanulók számára az iskolai könyvtárak biztosítják. 

A hagyományos tankönyveket és a legújabb technológiának megfelelő audiovizuális taneszközöket 

elsősorban a Waldorf-iskolák felső tagozatán használják. Az önálló kutatómunka forrásai a primer 

irodalom, a szöveggyűjtemények, eredeti dokumentumok, saját munkalapok, statisztikák, lexikonok, 

amelyek növekvő mértékben képezik a felső tagozat munkájának részét. A diákoknak meg kell ta-

nulniuk, hogy a tananyagnak maguk adjanak formát, adott esetben olyan formát, hogy azt nyilvá-

nosságra is lehessen hozni. Meg kell tanulniuk, miként kell folyamatokat leírni, dokumentálni és 

rendszerszerűen tagolni. 

A Waldorf-iskolában elsősorban a tanulók által vezetett vagy összeállított epocha-füzetek veszik át 

a tankönyvek szerepét. 
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Sajátos iskolai szerkezet 

A Waldorf-iskolák az általános műveltséget megalapozó képzés mellett a kerettantervből adódóan 

ellátják az alapfokú művészetoktatás feladatait is. A gimnáziumi képzés és az érettségire felkészítés 

öt évfolyamon történik, a középiskolai nevelés-oktatás a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be. 

A Waldorf-iskolák méretük szerint kis iskolák: évfolyamonként általában egy osztály szerveződik, a 

tanulói és alkalmazotti közösség létszáma jóval elmarad a jogi szabályozás modelljét adó, évfolya-

monként több osztállyal működő iskoláktól. A közösségi szervezet és működés kevésbé tagolt, a 

kapcsolattartás közvetlenebb, a nevelés személyi és tárgyi feltételei eltérőek. 

A Waldorf-iskolák munkatársai arra vállalkoznak, hogy a szabad szellemi élet olyan önigazgatású 

intézményeit teremtik meg, amelyekben a Waldorf-pedagógia megvalósítható. Az intézmények a 

szociális organizmus Rudolf Steiner által felfedezett törvényei szerint három alapelvre épülnek: ön-

igazgatás, demokratikus-republikánus elv, funkcionális hármas tagozódás. Az iskolát a szellemi élet 

alapfeltételéből igazgatják a munkatársak, az igazgatás a szellemtudományos emberismeretből és 

az ebből adódó módszertanból kiindulva történik. Az iskola szellemi vezetése és igazgatása, mű-

ködtetése – a pedagógiai munka mellett – a Tanári Kollégium feladata. Az iskolák fenntartói a szülői 

kezdeményezésre alapított és a mindenkori szülői közösség támogatásával működtetett nonprofit 

civil szervezetek (alapítványok, egyesületek). A fenntartó és iskola kapcsolatában domináns és 

hangsúlyos az együttműködés az iskola működése mint közös cél szolgálatában. A fenntartói tevé-

kenységet a szülői közösség a civil szervezetekről szóló jogszabályok keretei között látja el, je len-

tékeny önkéntes személyes közreműködés vállalásával és az intézményfenntartói cél anyagi támo-

gatásával. 

A szervezeti és működési sajátosságokról bővebben egy későbbi fejezet rendelkezik. 

A pedagógus munkakör sajátosságai 

A speciális képzettségű osztálytanítónak magas szinten kell ismernie a természet és a társadalom, 

az emberi test és a pszichikum működésének összefüggéseit, illetve a 6-14 éves korosztály életkori 

szakaszok szerinti fiziológiai, lélektani törvényszerűségeit, valamint a gyermek fejlődésének sajá-

tosságait, differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit és azok tervezését, 

módszereit. Saját tapasztalással megélt ismeretekkel kell rendelkeznie a komplex művészeti neve-

lés alkalmazási lehetőségeit illetően. 

A pedagógusokkal szemben sajátos elvárások jelennek meg az órára való felkészülésben, egyrészt 

az epochális oktatásszervezés, másrészt a heti rendszerességgel tartott tanári konferencia-ülése-

ken való részvétel miatt.  

Szabadév 

Az alapképzettség megléte mellett az iskola azt is elvárja, hogy az osztálytanítók az eredményes 

nyolc éves munka érdekében rendszeres éves továbbképzéseken vegyenek részt. Szakmai meg-

újulásra adhat lehetőséget az is, hogy – amennyiben az iskola gazdálkodása ezt elérhetővé teszi – 

az osztálytanító két nyolcéves ciklus között egy olyan évet tölthet el, melynek során csökkentett 

munkaidő mellett, új inspirációkat gyűjtve készülhet fel a következő osztály indításának pedagógiai 

feladataira. A szaktanárok és a középiskolai tanárok esetében is fontos a szakmai megújulás. Erre 

adhat lehetőséget – az intézmény gazdasági lehetőségeinek figyelembe vételével – a középiskolai 

tanárok számára tanítás nélküli időszak biztosítása, amely során önképzés és továbbképzések ke-

retében szakmailag feltöltődhetnek a pedagógusok. 
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Tanulói jogviszony sajátosságai 

A gyakorlatban a szülők részéről gyermekük beíratásával egy pedagógia választása történik meg, 

amely mellett sajátosan megjelenik a civil szektorbeli intézményfenntartói tevékenységben való 

részvétel követelménye (közhasznú cél támogatása személyes közreműködéssel és pénzbeni ado-

mánnyal). Az iskola működtetésének és fenntarthatóságának megvalósítása érdekében szoros 

együttműködés és támogatás alakul ki a szülői közösség és az intézmény között, amelytől jogi szem-

pontból elhatárolandó a tanulói jogviszony. A tanulói jogviszony az iskola és a tanuló jogviszonya, 

amely nem kapcsolható össze a fenntartó tevékenységével és támogatásával. 

A szülői szerep 

A Waldorf-iskola mindig szülők elhatározásából jön létre. A szülői munka azonban nem ér véget az 

iskola megalapításával, mivel az ott dolgozó pedagógusok nevelő partnerként tekintenek a szülőkre. 

Annak érdekében, hogy elveiket, gyakorlatukat, értékrendjüket harmóniába hozzák, a tanárok rend-

szeres szülői esteket szerveznek az osztályba járó gyerekek szüleinek. Ezek a szülői estek alkalmat 

adnak az eszmecserére, a tapasztalatok megosztására, a fontosabb életkori problémák közös meg-

értésére, feldolgozására. A havi rendszerességgel találkozó szülők eleven kapcsolatot ápolnak az 

osztályt vezető tanárral és egymással is, ennek révén olyan szociális közeg jöhet létre, ami segítheti 

a mindennapos gondok megoldását, és nagyobb krízisek alkalmával is támogatást nyújthat a bajba 

kerülőknek. Ezen közvetlen emberi kapcsolattartás elengedhetetlen feltétele a gyerekek nevelésé-

nek, a közös felelősség tudatos kialakításának. A szülők bevonása az iskolában zajló közösségi 

programok, ünnepek szervezésébe szintén erősítheti az elkötelezettséget, és lehetővé teszi a szülők 

számára a pedagógiai folyamatokba történő betekintést. Ezt a tendenciát erősítik a rendszeresen 

megtartott „hónapünnepek”, melyek során a gyerekek ünnepi keretek között adnak betekintést az 

érdeklődő szülőknek az órákon végzett munkáról. 

A szülői közösség sajátos szerepköre az intézményfenntartói feladatok ellátása. A Waldorf-iskolák 

civil szervezetek – szülői kezdeményezésre alapított és a mindenkori szülői közösség által működ-

tetett alapítványok és egyesületek – fenntartásában működnek. 

Pedagógusképzés és továbbképzés 

A Waldorf-pedagógia emberismereti alapjainak és metodikai-didaktikai sajátosságainak elsajátítása, 

a különböző életkoroknak és a tanított tárgyaknak megfelelő eszközök és oktatásszervezési formák 

megismerése külön neveléstudományi és művészeti pedagógusképzést igényel.  

A Waldorf-nevelésfilozófiában gyökerező Waldorf-osztálytanítói alapképzés vonatkozásában nincs 

megfelelő hazai felsőfokú képzés. (Az osztálytanítói szerepkör sajátosságairól bővebben Az osz-

tálytanító kiemelt szerepe, illetve A pedagógus munkakör sajátosságai c. fejezetekben esik szó.) 

Waldorf-osztálytanítói végzettségre jogosító képzés jelenleg csak a solymári Waldorf Pedagógiai 

Intézetben a 2011. évi CXC. Törvény 9.§ (8). bekezdése értelmében egyedi megoldás alkalmazá-

sával alapképzésként és posztgraduális pedagógus továbbképzésként, illetve az ELTE Bárczi Gusz-

táv Gyógypedagógiai Karán szakirányú továbbképzésként szervezhető.  

Waldorf-szaktanári végzettségekre jogosító képzéseket a Waldorf Pedagógiai Intézet, a Magyar Eu-

ritmia Mozgásművészeti Társaság és a Magyar Bothmer-gimnasztikai Egyesület keretében szerve-

zett akkreditált és egyéb pedagógus-képzések, továbbképzések biztosítanak.  

A képzések legfontosabb elemei az antropológiai tanulmányok, a Waldorf-pedagógia módszertana, 

a művészi-alkotó tevékenység és a szociális kompetencia. A Waldorf-pedagógusképzés a felsorolt 

területeken a következő célokat fogalmazza meg: 

– a módszertani oktatás célja a tananyag embertani elmélyítése, és annak megértése, hogy az 

oktatás szándékai miként érvényesülnek 
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– a művészi gyakorlatnak – festés, agyagozás, zene, dráma, euritmia, beszédképzés – kell az 

utat előkészítenie ahhoz az átalakulási és érzékennyé tevő folyamathoz, amely mind a művé-

szi alkotást, mind a pszichológiai megismerést támogatja 

– a szociális együttműködés gyakorlása segíti az emberek és a világ iránti érdeklődés kialakítá-

sát és fenntartását 

A Waldorf-pedagógus munkájához elengedhetetlenül hozzátartozik a folyamatos továbbképzés és 

önképzés. Ezek során alakíthatók ki a tanári hivatáshoz szükséges legfontosabb erények: motiváció, 

önreflexió, érdeklődés, lelkesedés, kezdeményezőkészség és szaktudás. 
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KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ DIÁKOK A WALDORF-ISKOLÁBAN 

A Waldorf-pedagógia tiszteletben tartja az individuum fejlődéshez való jogát, függetlenül attól, hogy 

azt szakértői vélemény is megerősíti-e. Ezért a Waldorf-pedagógia a tehetség gondozásához éppen 

úgy lehetőséget biztosít, mint a nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztéséhez. A Waldorf-iskolák 

szemlélete (részletesen lsd. a Waldorf-pedagógia célkitűzései feladata, szemlélete fejezetben) tük-

rözi az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításá-

ról, a 2003/CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról, va lamint 

a Nemzeti Köznevelési Törvény irányelveit. Emellett a sajátos nevelési igényű tanulók (továbbiakban 

SNI-tanulók) nevelési-oktatási folyamatában a Waldorf-iskolák a 110/2012-es kormányrendelet 1. 

melléklet 12.1 pontja szerinti alapelveket követik: 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nemzeti Alaptantervben meghatározott egységes 

fejlesztési feladatokat veszik alapul. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, kor-

látaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint szervezik meg: 

– a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket jelölnek meg ott, ahol 

erre szükség van 

– az egyéni képességstruktúrára tekintettel igény szerint sajátos, a fogyatékossággal össze-

egyeztethető tartalmakat, követelményeket alakítanak ki és várják el azok teljesítését 

– szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának lehetőségét ép-

ítik be a nevelés, oktatás folyamatába 

– az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatják a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; a különböző fogyatékossággal élő tanulókkal össze-

függő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve 

(2020) és a vizsgaszabályzatok eligazításai alapján határoznak 

 

A Waldorf-iskola a különleges bánásmódot igénylő tanulók (Beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézséget mutató tanulók, továbbiakban BTMN; a sajátos nevelési igényű tanulók, továbbiakban 

SNI; a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, továbbiakban HH, HHH) ellátásában 

nem a deficitorientált orvosi modellt, hanem a korszerű tanulás és részvétel orientált szociális mo-

dellt és a szalutogenezis (részletesen lsd. a Waldorf-pedagógia célkitűzései feladata, szemlélete 

fejezetben) elvét veszi alapul. Ennek megfelelően arra törekszik, hogy az adott osztálytanító kép-

zettségének és tapasztalatának, valamint az iskolában rendelkezésre álló fejlesztőpedagó-

gusi/gyógypedagógusi kapacitás mértékének és tapasztalatának megfelelően egy-egy osztályban, 

csak az adott életkori populációban jellemző arányban vállaljon felelősséget különleges bánásmódot 

igénylő tanulókért. Ez a BTMN tanulók esetében kb. 13-15%, az SNI tanulók esetében kb. 5-7%.  

Ezen keretek között a Waldorf-pedagógia tanítási-nevelési céljaival, szemléletével összhangban 

minden Waldorf-iskola segíti a BTMN tanulókat. Az ellátás pedagógiai feltételeit (lsd. BTMN alfeje-

zet) minden Waldorf-iskola köteles megteremteni. Azonban a Waldorf-iskolák nem automatikusan 

integráló iskolák. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók befogadásához az inkluzív nevelést célul 

tűző Waldorf-iskolák önállóan teremtik meg a megfelelő környezeti, személyi és módszertani felté-

teleket (lsd. alább SNI alfejezet).  

A Waldorf-pedagógia célkitűzései, nevelési-tanítási rendszere a különböző integrációs formák közül 

természetes módon az inkluzív (befogadó) szemlélethez áll a legközelebb. A Waldorf-pedagógia a 

tanulási hátrányok kialakulását elsősorban megelőzni kívánja, ezzel párhuzamosan a különböző ké-

pességterületeken megnyilvánuló tehetség kibontakozását is elősegíti. A Waldorf-kerettantervben 
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ezt a prevenciós folyamatot módszertani sajátosságok és tanulás-tanításszervezési formák is támo-

gatják:  

(i) A gyermeki fejlődési-érési folyamatok tiszteletben tartása, ezáltal az életkorspecifikus pe-

dagógiai elv a Waldorf-iskola egész életét áthatja: megjelenik az osztálytermi munkában, a 

tanórán kívüli nevelési helyzetekben, a tanári kollégium munkájában, valamint a szülőkkel 

való kapcsolatban. 

(ii) A Waldorf-pedagógia felismeri és tiszteletben tartja a tanulók közötti egyéni különbségeket, 

függetlenül attól, hogy azok miből erednek, és az iskolai élet mely területén jelennek meg.  

(iii) Elkötelezett abban, hogy felismerje a tanulásban és a szociális életben való részvétel aka-

dályait és mérsékelje azokat. 

(iv) Elősegíti, hogy minden tanuló a lehető legnagyobb aktivitással vegyen részt a tanulási fo-

lyamatban. Ezt univerzális tervezéssel, differenciált feladatadással és számonkéréssel, va-

lamint egyénre szabott szöveges értékeléssel biztosítja.  

(v) Fontosnak tartja, hogy az iskola és a szülői ház közösen alakítsa ki a fejlődést, tanulást 

leginkább támogató környezetet.  

(vi) Kompetenciafejlesztésre törekszik, az adott korosztály fejlődési sajátosságait tartja szem 

előtt, ehhez rendeli a személyes és szociális kompetenciák, a képesség-készségfejlesztés 

céljait és az aktuális osztályfok tanítási tartalmait. 

(vii) A kiegyenlítő, harmonizáló pedagógiai cél érdekében olyan, a reguláris általános iskolák 

tantervében nem szereplő tantárgyakat alkalmaz, melyek kizárólag képesség-készségfej-

lesztő jellegűek. Ilyen például a formarajz, az euritmia, a Bothmer-gimnasztika és a játék 

óra. 

(viii) A prevenciót támogatják az olyan tanítás-tanulásszervezési eljárások, mint a közismereti 

tantárgyak esetében az epochális tanítási ritmus, a készségtárgyak és az idegen nyelvek 

esetében a heti szakórai ritmus. 

(ix) Preventív szemlélete az alsó szakaszban az alapképességek fejlesztését helyezi előtérbe, 

ezért az írás-olvasást, valamint a számolást lassabb tempóban, a kettős elvonatkoztatás 

folyamatát fokozatosan bevezetve sajátítják el a kisdiákok. 

(x) Szöveges fejlesztő értékelést alkalmaz, melyben a tanuló önmagához mért fejlődését mu-

tatja be és megjelöli a közeljövőben elérendő célokat is.  

(xi) A teljes személyiség fejlesztésére törekszik, nem pusztán az információ jellegű tudás meg-

szerzésére koncentrál; ez segíti a tanulás egy-egy területén gyengébben teljesítő tanulók 

más területeken történő kibontakozását. 

(xii) A Waldorf-pedagógia nevelési rendszerével kompatibilis fejlesztő-terápiás eljárásokat al-

kalmaz a különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésére. 
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Tehetséggondozás a Waldorf-iskolában 

A fenti, az emberi fejlődés sokoldalú lehetőségeit támogató tanítási-tanulási program különösen jól 

szolgálja a diákok egyéni képességeinek, tehetségének kibontakozását is. A tehetséggondozás há-

rom pilléren nyugszik a Waldorf-iskolában:  

(i) A szalutogenezis elvei szerint a fenntartható (kiegyenlített) gyermeki fejlődés érdekében a 

Waldorf-iskolák az alsó szakaszban tartózkodnak a specializációktól. Az életkornak megfe-

lelő széles alapú, a testi, lelki, és szellemi fejlődést egységben tekintő készségfejlesztést 

végeznek. Ez jelenti annak bázisát, hogy a tanulók a magukkal hozott tehetséget az emberi 

képességek széles skáláján bontakoztathassák ki.  

(ii) Az alsó, a közép és a felső szakaszban egyaránt lehetőséget biztosít a Waldorf-iskola a 

diákokban rejlő tehetség megnyilatkoztatására, a fejlesztő értékelés által szorongásmente-

sen, bátorítva önmaga kipróbálását a dráma-, a képző-, a mozgás-, a zeneművészetben 

csakúgy, mint a kézimunkában, kézművességben, a sportban vagy a közismereti tantár-

gyak területén.  

(iii) A középtagozaton és a felső tagozaton szakkörök segítségével, a felső tagozaton fakultá-

ciós, specializációs lehetőségek adásával és mentorrendszer alkalmazásával segíti a meg-

nyilatkozó tehetség további fejlődését.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók ellátása  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók diagnosztikus kategó-

riája valójában inkább átmeneti nehézségeket jelez, mint tartós tanulási vagy beilleszkedési hát-

rányt. Ennek hátterében állhat érési késés, pszichés ok, betegség, kedvezőtlen környezeti feltételek 

vagy egyenetlen képességstruktúra. A megfelelő preventív és proaktív szemléletű beavatkozás se-

gítségével a tipikus fejlődési úttól való eltérés mértéke csökkenhet, akár meg is szűnhet egy későbbi 

életkorban. E mellett a másodlagos pszichés sérülések is megelőzhetőek. A Waldorf-iskolák a 

BTMN-tanulók ellátása során is elsősorban a prevencióra helyezik a hangsúlyt. Ezt a következő 

négy alappillér együttes alkalmazásával biztosítják: 

(i) A fentebb részletezett preventív és proaktív szemléletű Waldorf-tanterv, azon belül is az 

alsó szakasz sajátosságai, és a speciális készségfejlesztő Waldorf-tantárgyak preventív 

fejlesztési lehetőségei (lsd. a Waldorf-pedagógia céljai, feladata c. fejezetet),  

(ii) Az osztálytanító differenciáló és tantárgyi megsegítő, felzárkóztató munkája, 

(iii) Az állam által is elismert Waldorf-fejlesztő pedagógiai végzettséggel rendelkező fejlesztő-

pedagógus (Extra Lesson tanár) képesség-készségfejlesztő munkája, 

(iv) A Waldorf-pedagógia emberszemléletét követő, vagy ahhoz illeszkedő terápiákban jártas 

szakember segítsége pszichés vagy emocionális nehézségek esetén. 

A prevenciós szemléletnek megfelelően a BTMN kezelésében a Waldorf-pedagógia szemléletével 

illeszkedő Response To Intervention (RTI) modellt alkalmazza. Ennek lényege, hogy a tanító és a 

szaktanárok, valamint a szülők tapasztalatainak összegzése mellett, a Waldorf-fejlesztőpedagógus 

által évente elvégzett rövid osztályszűrések segítségével is figyelemmel kíséri a diákok fejlődését, 

és megszervezi az észlelt nehézségekkel arányos beavatkozást. Nem csak a BTMN diagnózissal 

rendelkező tanulók ellátásában fontos az osztálytanító és a fejlesztőpedagógus együttműködése. 

Ez a team-munka az ahhoz vezető folyamatdiagnosztikai úton is döntő jelentőségű. A lehetséges 

beavatkozások az intenzitás foka szerint a következő lépéseket mutatják: 
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1. Az osztálytanító a Waldorf-kerettantervnek megfelelő képesség-készségfejlesztő munkát 

végez, a szenzomotoros, az emocionális és a kognitív készségeket arányosan fejleszti.  

2. Amennyiben az osztálytanító fél-egy év múltán észleli, hogy bizonyos tanulók a következe-

tes osztályszintű készségfejlesztés ellenére adottságaiknak nem megfelelő fejlődést mutat-

nak akár tanulási teljesítményeikben, akár a három említett fejlődési terület valamelyikén, 

és ezt a szaktanárok, és az osztályszűrés is megerősíti, akkor Waldorf-fejlesztőpedagógus 

segítségét kéri az univerzális tervezésben. A fejlesztőpedagógus javaslatot tesz osztály-

szinten megvalósítható készségfejlesztő feladatok beépítésére, és tanácsot ad a szülőknek 

az otthoni megsegítéshez. 

3. Amennyiben a következetesen osztályszinten megvalósított fejlesztő feladatok sem hoznak 

megfelelő eredményt, az osztálytanító, a szaktanárok vagy a fejlesztő pedagógus kérheti a 

heti rendszerességgel működő pedagógiai konferenciát, hogy gyermekmegbeszélés for-

májában tekintsék át az adott diák helyzetét és a segítés lehetőségeit. 

4. Az osztálytanító vagy a tanári konferencia kezdeményezésére a Waldorf-iskola szemléle-

tének megfelelő fejlesztőpedagógiai állapotmegismerés, felmérés és iskolaorvosi vélemény 

eredményeképpen az adott diák szükségleteinek megfelelően kiscsoportos vagy egyéni 

fejlesztésben vesz részt. Ezt az osztálytanító és a fejlesztőpedagógus a szülővel is megbe-

széli, és tanácsot ad az otthoni környezet preventív/fejlesztő jellegének erősítésére, az ott-

honi gyakorlásra.  

5. A csoportos fejlesztést szükség szerint a tantárgyi felzárkóztatás területén az osztálytanító, 

a képesség-készségfejlesztés területén a Waldorf-fejlesztőpedagógus végzi. Az ered-

ményre a fejlesztőpedagógus és az osztálytanító (esetleg szaktanárokkal) közösen leg-

alább félévente rátekint, és a szülőt tájékoztatja. 

6. Azok a diákok, akik a csoportos fejlesztés hatására sem mutatnak megfelelő haladást, a 

következő tanévtől egyéni fejlesztőfoglalkozáson is részt vesznek. Ezt az osztálytanító és 

a fejlesztőpedagógus a szülővel is megbeszéli, és javaslatot ad az otthoni segítésre, gya-

korlásra. A fejlesztést szükség szerint a tantárgyi felzárkóztatás területén az osztálytanító, 

a képesség-készségfejlesztés területén a Waldorf-fejlesztőpedagógus végzi. 

7. Azoknak a diákoknak az esetében, akik a megfelelő, következetes, legalább egy évig tartó 

egyéni fejlesztés hatására sem mutatnak kielégítő fejlődést, és a tanulásban a vártnál je-

lentősen alacsonyabban teljesítenek, az osztálytanító a fejlesztőpedagógussal és a szülő-

vel való beszélgetés alapján szakértői vizsgálatot kezdeményez.         

A folyamat során az osztálytanító a tantárgyi felzárkóztatással, a tanítási tartalmak ismétlésével, 

kisebb lépésekre bontásával segíti a BTMN tanulót. A Waldorf-fejlesztőpedagógus saját vizsgálata-

inak és az esetleges szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően az egyenetlen képességstruk-

túra fejlesztésével (a tanuló szükségleteinek megfelelő arányban) a pszichomotórium, a szenzoros 

integráció, a kognitív képességek vagy a nyelvi képességek fejlesztésére fókuszál. Emellett támo-

gatja az osztálytanító differenciáló és felzárkóztató munkáját. A szülő az otthoni nevelési környezet 

optimális kialakításával és a rendszeres gyakorlási lehetőség biztosításával segíti a pedagógiai fej-

lesztő-felzárkóztató munkát. A három fél közös munkája, feladatai pedagógiai megállapodásban is 

rögzíthetőek, mely csatolható az iskola és a családi ház szokásos éves pedagógiai megállapodásá-

hoz. 

A Waldorf-iskolák a BTMN-tanulók ellátásában alkalmazzák az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-

gógiai Kar által kiadott Szakmai Ajánlást (2020) is. 
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A Waldorf-iskola, mint az integráció egy lehetséges színtere 

A Waldorf-pedagógia szemlélete támogatja az inkluzív oktatást, az SNI tanulók befogadó nevelését-

tanítását. A Waldorf-pedagógia célja, hogy Waldorf-iskolai elhelyezést biztosíthasson mindazon csa-

ládok számára, akik ebben a szemléletben szeretnék felnevelni gyermekeiket, függetlenül a képes-

ségeiktől. Jelenleg a magyar Waldorf-iskoláknak csak egy része képes az inkluzív nevelés feltételeit 

megteremteni, főként egyes diagnózisokra fókuszálva (pl. egyéb pszichés fejlődési zavar, beszéd-

fogyatékosság, mozgási fogyatékosság, látási fogyatékosság, hallási fogyatékosság, autizmus 

spektrum zavar: magasan funkcionáló tanulók esetén). Ezen SNI-tanulók sérülésspecifikus leírását 

és a tantervi adaptáció kidolgozásának alapelveit e fejezet végén tüneti képenként külön-külön kö-

zöljük. Az alapelvek összefoglalása a Sajátos Nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

(2020) c. dokumentum alapján készült. Más SNI-diagnózisok esetén (pl. enyhe vagy középsúlyos 

értelmi fogyatékos tanulók) az inklúziós feltételek alább részletezett módon való kialakítására ma 

csak a Waldorf-iskolák kis hányada képes. Így a Waldorf-tanterv ilyen különleges bánásmódot 

igénylő tanulókra adaptált változatai olyan Waldorf-iskolákban is alkalmazhatóak, melyek különne-

velés keretében valósítják meg az SNI-tanulók Waldorf-pedagógia szellemében történő nevelését, 

tanítását, fejlesztését, rehabilitációját egy hosszabb távú társadalmi integráció reményében. A jelen 

Waldorf-kerettanterv enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok számára létrehozott adaptációja 

egyaránt figyelembe veszi: 

– a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási folyamatára vonatkozó 110/2012-es kor-

mányrendelet 1. melléklet 12.1 pontja szerinti alapelveket (összefoglalót lsd. a fejezet elején) 

– a Waldorf-kerettantervet 

– a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveit  

– a Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára c. dokumentumot 

– a Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára c. dokumentumot 

Az enyhén értelmi fogyatékosokra és a középsúlyosan értelmi fogyatékosokra vonatkozó Waldorf-

kerettantervi adaptáció jelentős terjedelme miatt a jelen tanterv speciális moduljaként annak 2. mel-

lékletében található. 

Az integráló Waldorf-iskolák esetében a Waldorf-pedagógiai szemlélet és a preventív, kiegyenlítő, 

harmonizáló pedagógia törekvések önmagukban nem elegendőek az SNI-tanulók nevelési-oktatási 

és terápiás szükségleteinek kielégítésére. Befogadó iskolává csak akkor válhatnak, hogyha a kö-

zösség (tanári kollégium, szülők közössége és a fenntartó együttesen) elkötelezettek annak fel-

tételeit megteremteni, s ezt programként az iskola fejlesztési tervébe ágyazni. Ezek a feltételek az 

Inklúziós Index (2009) kézikönyvének hazai leírásaival összhangban a következő dimenziókban je-

lennek meg: 

A) Az inkluzív szemlélet kialakítása 

B) Inklúziós programok kidolgozása 

C) Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése 

A rendszer alapját az inklúziós szemlélet kialakítása jelenti, mely természetes módon közel áll a 

Waldorf-pedagógia emberképéhez. Az inklúziós szemlélet teszi lehetővé, hogy az iskolaközösség 

mindhárom oldala elfogadja az inkluzív értékeket, majd aktívan támogassa a további lépéseket.  

Az együttműködésen alapuló kapcsolatok vezetnek a másik két dimenzió megvalósításához.  

A rendszer következő lényeges eleme az inklúziós programok kidolgozása, ez a tanterv szempont-

jából a vertikális és horizontális tanterv különböző SNI-szükségletek szerinti inklúziós szempontú 

átdolgozását, valamint az alkalmazott tanulást segítő eljárások és terápiák programjait tartalmazza. 

A rendszer harmadik dimenziója az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése, itt jelenik 
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meg a konkrét, napi pedagógiai tervezés szintjén az inklúzió. Ennek megvalósulását a szemlélet és 

a pedagógiai program is segíti. Ezáltal a pedagógus közösségi és módszertani támogatás révén 

képes elhárítani a napi pedagógiai munkában felmerülő akadályokat annak érdekében, hogy szük-

ségletei szerint differenciáltan, egyenlő hozzáférést tudjon biztosítani a nevelési, tanulási folyama-

tokhoz minden tanuló számára.  

A továbbiakban a fent vázolt folyamat lépéseinek rövid összefoglalója szerepel. Az itt részletesen ki 

nem fejtett folyamatok kialakításában és megvalósításában irányadóak A sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelvei c. dokumentum alapvetései.  

A) Az inkluzív szemlélet kialakítása  

Az inkluzív szemlélet kialakításának célja, hogy biztonságos, elfogadó, együttműködő és ösztönző 

légkör jöjjön létre az iskolaközösségben, melyben mindenkit a legjobb teljesítménye alapján értékel-

nek. Melyben nem csak a tanuló, hanem az őt nevelő család is biztonságos befogadó légkörre és 

segítségre lel. Cél, hogy közös értékek alakuljanak ki, melyeket az iskolaközösség mindhárom ol-

dala magáénak vall, s ezek mentén szerveződjön az iskola mindennapi élete. A szemlélet kialakítá-

sának első lépése mindenképpen a közösség érzékenyítése az SNI-tanulók el- és befogadására. A 

szemléletalakítás két szakasza:  

– közösségfejlesztés 

– az inkluzív értékek megteremtése 

B) Inklúziós programok kidolgozása 

Célja, hogy megtervezze az iskola téri- és infokommunikációs akadálymentesítését, valamint az ál-

talános Waldorf-pedagógiai program átdolgozásán és speciális terápiás programok kidolgozásán 

keresztül valamennyi tanuló számára biztosítsa a tanulási-nevelési folyamatban, valamint a közös-

ségi életben való lehető legteljesebb (akadálymentes) részvétel pedagógiai feltételeit. A dimenzió 

szakaszai:  

– a téri és infokommunikációs akadálymentesítés 

– a tanterv átdolgozása 

– tanulást segítő és terápiás programok kidolgozása 

– pedagógusok továbbképzése (osztálytanítók és szaktanárok befogadó nevelésre, differenciá-

lásra való felkészítése) 

 

C) Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése 

Célja, hogy az iskola minden tevékenységi színterén (pl. tanórák, szünetek, projektek, ünnepek, 

kirándulások) minden tanuló aktív részvételét, haladását lehetővé tegyük, és ehhez a rendelkezésre 

álló tárgyi és személyi forrásokat biztosítsuk. A dimenzió szakaszai:  

– a tanulás-tanítás folyamatának szervezése 

– az erőforrások mozgósítása 

A Waldorf-kerettanterv SNI-adaptációinak megvalósításához a következő szempontok figyelembe 

vételét ajánljuk:  
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(i) Az SNI-tanulók különböző diagnosztikus kategóriái maguk is inkább gyűjtőmegnevezések, 

ezeken belül igen sokfajta, eltérő képességjellemzővel leírható tüneti kép található. Ezek 

súlyosságuk szerint is nagy változatosságot mutatnak, és egymástól eltérő megsegítést 

igényelnek. Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése során szükségessé válik 

az SNI tanulók egyes csoportjaira nézve:  

– az egyes tantárgyak anyagának, követelményszintjének adaptálása (módosítás, el-

hagyás, egyszerűsítés, sérülés-specifikus területek megjelenítése) 

– a készségek-képességek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs célú korrekciójá-

nak területi megjelölése 

– a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatok megtétele 

Ebben aktívan közreműködik a megfelelő szakos gyógypedagógus, aki az osztálytanítókat 

és szaktanárokat segíti a tanuló életkorához, aktuális fejlettségi szintjéhez, sérülésspecifi-

kus szükségleteihez illeszkedően meghatározni a tanulási tartalmakat, a tananyag feldol-

gozását. 

(ii) Az SNI-tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátásának 

megszervezésében szükséges figyelembe venni a diákok között fennálló – egyéni adottsá-

gokból és igényekből adódó – különbségeket a következő dimenziókban: 

– a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott 

részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit 

– az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésé-

nek eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb 

ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét 

Ezáltal a sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól jelentő-

sebb differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrek-

ciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását 

teheti szükségessé. 

(iii) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja részben sérülésspecifikus (ennek ismérveit 

külön alfejezetben tárgyaljuk) másrészt közös:  

– a sérült, hiányos funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő funkciók be-

vonásával 

– törekvés a kiegyensúlyozó funkciófejlődésre 

– szükség esetén speciális eszközök elfogadtatása, használatuk tanítása 

– az egyéni sikereket segítő egyéni tulajdonságok, funkciók és személyiség fejlesztése 

– társas beilleszkedés és szociális kompetenciák fejlődésének támogatása 

– tehetséggondozás a kimagasló teljesítmények, képességek mentén 

– A Waldorf-iskolai osztálytanító általában 8 évfolyamra vállalja a diákok nevelését, ta-

nítását, tehát személyes felelőssége is, hogy minden tanuló számára biztosítsa a le-

hető legteljesebb fejlődést, az alsó és középtagozaton egyaránt. Valamint elérje, hogy 

befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is ha-

tással bíró személyi környezetet alakítson ki az osztályban, ahol a különleges bánás-

módot igénylő gyermek is elfogadja társait és azok is őt. 
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(iv) Az SNI-tanulók nevelésének-oktatásának felvállalásakor fontos mérlegelni, hogy az iskola 

osztálytanítói jelenleg milyen képzettséggel, pedagógiai tapasztalattal és milyen integrá-

ciós-inklúziós tapasztalattal rendelkeznek 

(v) A szaktanárok is az osztálytanító segítségével lépnek be ebbe a nevelési-tanítási folya-

matba, de a befogadásra való szakmai-módszertani felkészítésük szintén szükséges 

(vi) Fontos mérlegelni, hogy az iskolában dolgozó segítő-terápiás szakemberek és a gyógype-

dagógus(ok) milyen kapacitással dolgoznak, és mely speciális nevelési igényű diákok ne-

velésében-oktatásában rendelkeznek képzettséggel és tapasztalatokkal 

(vii) Szükséges létrehozni egy segítő-fejlesztő munkacsoportot, mely az iskolában dolgozó se-

gítő, fejlesztő, terápiás szakemberekből és az iskolaorvosból áll. A csoport legalább havi 

rendszerességgel tart megbeszéléseket. Feladata, hogy összehangolja a tanulók külön-

böző, esetleg életkoronként is változó fejlesztési igényeit és segítse az osztálytanítót és a 

szaktanárokat a diákok képességeinek és terhelhetőségének megfelelő tanítási célok és 

elvárások kialakításában. A fejlesztő-terápiás csoport az SNI-tanuló fejlődését teljes iskolai 

pályafutása alatt figyelemmel kíséri.  

(viii) A különleges bánásmódot igénylő diákok, így az SNI-tanulók eredményes együttnevelése 

érdekében szükség van a szülők aktív közreműködésére. A fejlesztő-terápiás team aktív 

tagja a szülő is, rendszeresen egyeztet az osztálytanító mellett a fejlesztő-team tagjaival is.  

A Waldorf-iskola az adaptált tanterv elkészítését a megfelelő környezet kialakítását és a befogadó 

pedagógusok szakmai-módszertani felkészítését követően, évente egyéni fejlesztési és rehabilitá-

ciós tervet dolgoz ki minden SNI-tanuló számára. Ennek célját, feladatát, menetét és az elvárható 

tanulási teljesítményeket az adott tanuló életkori sajátosságainak megfelelően a tipikustól eltérő fej-

lődésmenetre, ezen belül is a diák sajátos képességstruktúrájára, pszichés sajátosságaira, terhel-

hetőségére tekintettel határozza meg a Waldorf-iskola fejlesztő-terápiás csoportja segítségével és 

a diák osztálytanítójának közreműködésével a megfelelő szakiránnyal és lehetőség szerint Waldorf-

pedagógiai végzettséggel is rendelkező gyógypedagógus. Ezt követően a gyógypedagógus és az 

osztálytanító konzultál a fejlesztési és tantervi célokról, feladatokról a szülővel. A tanácsadás segít-

ségével a szülő kialakítja a gyermek fejlődésének leginkább megfelelő nevelési környezetet, szoká-

sokat, és segíti az otthoni gyakorlást. A fejlesztési tervet a megfelelő szakiránnyal rendelkező gyógy-

pedagógus és a terapeuták az osztálytanítóval és a szülővel együttműködve valósítják meg. A Wal-

dorf-tanterv SNI adaptációja és az egyéni fejlesztési terv a sérülés jellemzőinek megfelelően több 

területre terjed ki: 

(i) az érzékszervi-mozgásos funkciók 

(ii) a megismerő funkciók 

(iii) a kommunikációs és nyelvi képességek 

(iv) a szociális képességek 

(v) a tanulási képességek és  

(vi) a tanulási teljesítmények szintjére egyaránt 
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A sajátos nevelési igényű tanuló segítésének, fejlesztésének, habilitációjának és rehabilitációjának 

dimenziói a Waldorf-pedagógia emberképe alapján: 

(i) Az iskola figyelembe veszi a közoktatásban aktuálisan érvényes, az egyes fogyatékossági 

területekre kidolgozott sérülés-specifikus fejlesztési és rehabilitációs irányelveket.  

(ii) Az iskola figyelembe veszi a közoktatásban ma alkalmazott bizonyítékokon alapuló sérü-

lésspecifikus eljárásokat és terápiákat. Biztosítja az ezek végzéséhez megfelelő végzett-

séggel rendelkező, Waldorf-pedagógiai szempontból is képzett gyógypedagógus-szakem-

bert. A sérülés-specifikus ellátás nemzeti köznevelési törvény által szabályozott szakem-

ber-szükségletét a Waldorf-tanterv segédlete tartalmazza. 

(iii) A Waldorf-pedagógia emberképével megegyező szemléletű, más, többnyire nem sérülés-

specifikus, ugyanakkor a személyiségfejlődés különböző területein ható segítő/fejlesztő/te-

rápiás (zömében nemzetközileg elismert, jogvédelem alatt álló) eljárások bevonásával tá-

mogatja a prevenciót, az életminőség javítását és a következményes fejlődési hátrányok 

leküzdését. A különböző eljárások akkor szolgálják hatékonyan a tanuló fejlődését, ha a 

fejlesztő-segítő-terápiás szakemberek legalább havi rendszerességgel team-munkában 

dolgoznak együtt, közösen egyengetve az iskolában tanuló sajátos nevelési szükségletű 

diákok életútját. Az alábbi eljárások zöme egyéni terápiás helyzetben, kisebb része kiscso-

portban valósul meg. A Waldorf-iskolákban jelenleg használt, a Waldorf-pedagógia ember-

képére épülő segítő, fejlesztő, terápiás eljárások: 

– antropozófus szemléletű komplementer medicina 

– iskolapszichológiai ellátás  

– Extra Lesson fejlesztőeljárás  

– gyógyeuritmia  

– Helios vagy Térdinamika-mozgásterápia 

– Kranio-szakrális terápia 

– Ligetszépe meseterápia 

– művészet- vagy művészeti terápia  

– ritmikus masszázs  

– terápiás beszédképzés (Terapeutische Sprachgestaltung)  

 

A fenti fejlesztő/terápiás eljárások leírását a Waldorf-tanterv melléklete tartalmazza.  

(iv) A Waldorf-pedagógia preventív szemléletű, kiegyenlítő hatású pedagógia, nagy hangsúlyt 

fektet az intraperszonális képességstruktúra kiegyenlített fejlődésére. Ezen hatások részle-

tes leírását a tanterv preambuluma tartalmazza. Az SNI-tanulók szempontjából, a szakértői 

véleményben foglaltaknak megfelelően fejlesztő hatásúnak minősülnek mindazok a főokta-

tásbeli és szakórai elemek, melyek a szenzomotoros, szenzoros integrációs fejlődést, a 

lelki-érzelmi fejlődést, a praktikus intelligencia vagy a kognitív folyamatok fejlődését szol-

gálják (az egyes tantárgyak fenti kategóriába sorolását lsd. a preambulumban. Így eseten-

ként a szaktanárok saját tantárgyuk keretében is végeznek kiegészítő fejlesztő/rehabilitá-

ciós tevékenységet. Ehhez a kooperatív tanulási technikákat és a differenciálást hívják se-

gítségül.  
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(v) Waldorf osztálytanító és a diák különleges kapcsolata folytán az eddig említett eljárások 

egyrészt támogatják az osztálytanítót az SNI-tanulók tanórai szükségleteinek maradéktalan 

kielégítésében, másrészt maga az osztálytanító végzi a diák tantárgyi megsegítését/felzár-

kóztatását, hiszen ő ismeri legjobban tanulási stratégiáit, tanulási teljesítményeit, így a tan-

tárgyi felzárkóztatás aktuális céljait, lépéseit is ő határozza meg. A Waldorf-tanterv ehhez 

biztosítja a gyakorlóórák rendszerét. 

A továbbiakban az egyes sérülésspecifikus leírásokban már csak olyan, a fenti általános alapelvek-

ben nem rögzített ajánlásokat, speciális folyamatokat, sajátos igényeket jelenítünk meg, melyek jel-

lemzően az adott diagnosztikus képhez tartoznak. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók diagnosztikus leírása, és a sajátos nevelési, tanulási-taní-

tási szükségletek rövid összefoglalása  

1. Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

Ez a köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom több, egymástól független diagnosztikus ka-

tegóriát fog össze. Olyan tanulók tartoznak ide, akik súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartássza-

bályozási zavarral küzdenek, ezért iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a 

kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése miatt fokozott pedagógiai, pszichológiai 

megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. Diagnosztikus képek szerint az idegrendszeri 

fejlődési zavarok közül ide tartozik a specifikus tanulási zavar és a figyelemhiányos/hiperaktivitás 

zavar (ADHD). Ezek hátterében minden esetben eltérő idegrendszeri fejlődés mutatható ki, már ko-

rai életkortól kezdve. Számos esetben genetikai okokra visszavezethető, más esetekben pre- illetve 

perinatálisan (magzati korban vagy a születés körüli időszakban) szerzett hátteret találunk. Az egyéb 

pszichés fejlődési zavar sajátos nevelési igényű tanulói közé tartoznak még a magatartásszabályo-

zási zavarok, melyek általában nem az eredendően eltérő idegrendszeri fejlődés talaján alakulnak 

ki, hanem az idegrendszer biológiai sérülékenysége, gyenge adaptációs képessége és a rossz kör-

nyezeti feltételek, pl. elégtelen bánásmód, tartósan extrém magas stressz eredőjeként jönnek létre. 

A továbbiakban külön-külön is röviden jellemezzük az egyes diagnosztikus képek eltérő sajátossá-

gait.  

1.1 Specifikus tanulási zavarok 

 Átlagos, vagy akár átlag feletti értelmi képességek mellett, megfelelő oktatási feltételek el-

lenére létrejövő, egy-egy kultúrtechnika elsajátításához kötődő speciális zavar, az előfordu-

lási gyakoriság sorrendjében: diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia. Ezek közül több is jelen le-

het egyszerre, halmozódásuk fokozott iskolai alulteljesítést jelenthet. A diszlexia az olva-

sáselsajátítás specifikus zavara, melynek legfőbb tünete, hogy a fonológiai feldolgozás ne-

hézségének következtében a graféma-fonéma egyeztetés nem vagy hiányosan jön létre, az 

olvasás ezért nem tud automatikussá válni. Ennek folyományaként lassú tempójú és pon-

tatlan olvasást figyelhetünk meg, még a magasabb osztályfokokon is. A diszlexia természe-

téhez tartozik a diszortográfia, mely evidencia alapú (ahogyan mondjuk, úgy írjuk) helyes-

írás zavarát jelenti. Ezzel ellentétben az íráskivitelezés, a diszgráfia zavara alapjában véve 

praxia probléma, megjelenhet akár olvasászavar nélkül is. Jellemzője az írásmozgás terve-

zésének, szervezésének és kivitelezésének zavara. A diszlexia és a diszgráfia is másodla-

gosan okozhatja a szövegértés zavarát, mivel az olvasott vagy az írott szöveg nem kielégítő 

állapota korlátozza a megértést. A diszkalkúlia esetében az osztályfoktól jelentősen eltérő 

matematikai készségekről beszélünk. Ez jelentkezhet a számköri ismeretek, számérzék, 

szám- és műveleti fogalmak kialakulásában, az alapvető műveletek végzésében és a bá-

zisfunkciók (téri – vizuális rendszer, központi végrehajtó rendszer, munkamemória, beszéd 

és nyelv, gondolkodási funkciók) működésében. Ennek következtében nehezített a 
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magasabb szintű matematikai fogalmak elsajátítása, a matematikai ismeretszerzés- és al-

kalmazás folyamata, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldása. 

1.2. Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar 

 Jelentkezhet figyelem és/vagy aktivitászavarral, ezek közül a túlmozgás (hiperaktivitás) a 

leggyakoribb. Társulhat hozzá impulzivitás is. A hiperaktivitás átlag alatti, átlagos és átlagot 

meghaladó értelmesség mellett is előfordulhat. A tanulási teljesítményt és a viselkedésszer-

vezést jelentős mértékben befolyásolja, támogatás hiányában romló tendenciát mutató 

idegrendszeri fejlődési zavar. A mindennapi nevelési, tanulási-tanítási helyzetekben gyak-

ran jelentkezik szétszórtság, feledékenység. A tanuló figyelme könnyen elterelődik. Legne-

hezebb az egymást követő utasítások megjegyzése, a feladatok megfelelő sorrendjének 

kialakítása. Gyakori probléma a saját holmik elhagyása, mások félbeszakítása, mérlegelés 

nélküli, néhol inadekvátnak vagy erőszakosnak tűnő beszéd és cselekvés. Nehéz az önsza-

bályozás és önirányítás, a célorientált cselekvés tervezése, kivitelezése, az érzelmek sza-

bályozása. Mindezek gyakran alulteljesítést eredményeznek az iskolai haladásban is. 

1.3. Magatartásszabályozási zavar 

 Ezen összefoglaló név alatt tartjuk számon az impulzuskontroll zavart, melyre jellemző a 

személyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló agresszív, destruktív szóbeli és viselkedé-

ses kitörések jelenléte. A diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó viselkedést, és a diszszo-

ciális (normasértő, agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat. 

 A magatartásszabályozás zavarával együtt járó problémák súlyosan és tartósan megnehe-

zítik a tanulási helyzetekben való aktív és produktív részvételt, ezáltal jelentős tanulási hát-

ránnyal járnak. Kihatással vannak a társas viselkedésre, interperszonális kapcsolatokra, 

kommunikációra, a normakövetésre és szabályok betartására. 

A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervező munka során szükséges 

figyelembe venni, hogy az iskolai oktatás, a pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, valamint az 

egészségügyi habilitáció és rehabilitáció a tanulási- vagy figyelem-, és magatartásszabályozási za-

var jellegétől, súlyosságától, a társuló zavarok meglététől, a háttérben lévő sajátos képességmintá-

zat fejlődési lehetőségeitől, mértékétől, dinamikájától függ. A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt 

jelentőségű, hogy számukra a tananyagot képességekhez mért adaptációval és idői ütemezéssel 

biztosítsuk. Igyekezzünk megtalálni a számukra legmegfelelőbb tanulásmódszertani elemeket, vál-

tozatos tanulásszervezési módokkal éljünk. Különösen előnyös az aktív tanulási helyzetet és gya-

korlati megvalósítást biztosító projekt munka alkalmazása. A társas beilleszkedés, a szociális kom-

petenciák fejlődésének támogatása minden diagnosztikus csoportban kiemelt feladat. Az alsóbb év-

folyamokon szintén kiemelt feladat minden diagonsztikus kép szempontjából az olvasást, írást, szá-

molást megalapozó bázisfunkciók, ezen belül is a nyelvi képességek fejlesztése. Segítséget jelent 

az érthető és követhető idői és téri struktúra, és az átlátható és érthető szabályok kialakítása.  

A tanulás támogatása során ügyelünk arra, hogy a tanulók kellő önmegismeréshez, önértékelés-

hez, és az ezen alapuló önbizalomhoz jussanak. A tanulás iránti motivációt megteremteni és fenn-

tartani szükséges a teljes képzési idő folyamán. A feladatok megoldásához hosszabb idősávot, meg-

felelő kereteket biztosítunk, a tartalmat az egyéni képességstruktúrához és teherbíráshoz igazítjuk, 

melyek által elkerüljük a felesleges feszültségnövekedést.  

Az olvasászavaroknál fontos cél az olvasás iránti motiváció kialakítása és az olvasóvá nevelés, va-

lamint a képességstruktúrának megfelelő kompenzációs stratégiák és tanulási technikák kialakítása. 

Ezek mellett a nyelvi készségek folyamatos fejlesztésére törekszünk. Az idegen nyelvben a szóbe-

liség hangsúlyozása, és az írásbeliséghez kapcsolódó feladatok gondos megválasztása szükséges.  
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A helyesírás zavara esetén kiemelt és hosszan elhúzódó fejlesztési feladat az evidencia alapú he-

lyesírás kialakítása, a gördülékeny íráskészség elérése. Ezek mellett az önellenőrzés legmegfele-

lőbb stratégiáinak kialakítása, ennek segítése érdekében az infokommunikációs technikák tanítása 

szükséges. Szintén jóval hosszabb időt és következetes kis lépésekben való gyakorlást igényel a 

helyesírási szabályok és kivételek alkalmazásának bevésése.  

Diszgráfia esetén kiemelt feladat az íráskészség lassabb ütemű, sok változatos gyakorlással történő 

kialakítása, az eszközhasználat lassú és következetes gyakorlása. Az önálló jegyzetelés képesség-

struktúrához igazodó legjobb módjának kialakítását keressük.  

Számolászavar esetén kiemelten fontos a számolás iránti motiváció, igény felkeltése, fenntartása, a 

matematikai-nyelvi relációk kialakítása, gyakorlása. Minden fogalom kialakítása előtt a tárgyakkal 

való manipulálás, a heurisztikus ráismerés támogatására törekszünk. Az egyéni képességekhez ala-

kított technikák kialakulását segítjük. A matematikai gondolkodás (divergens és konvergens) és 

probléma megoldó gondolkodás fejlesztése is fontos feladat. Csakúgy, mint a sorozatalkotás és a 

szeriális képességek fejlesztése.  

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar esetén a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának 

megteremtése a legfontosabb feladat. Igyekezzünk a figyelem tartósságát biztosító környezeti felté-

telek megteremtésére. Módot adunk a túlzott viselkedéses aktivitás veszélytelen és nem zavaró le-

vezetésére. Segítjük az önszervezési képesség, az önkontroll fejlődését. A szociális készségek fej-

lesztésével segítjük elő a beilleszkedést. A tanulás idői és téri struktúráját a figyelmi állapotnak meg-

felelően alakítjuk.  

Magatartásszabályozási zavar esetén kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, 

szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az ér-

zelmi egyensúly megteremtése. Legfontosabb az önszabályozás fejlődésének támogatása, a kihí-

vást jelentő viselkedési helyzetek csökkentése és az adaptív viselkedés, szabálykövetés kialakulá-

sának támogatása. Fontos még a társas készségek (pl. érzelemfelismerés, kommunikáció, problé-

mamegoldási és megküzdési képesség) fejlesztése által a társas kapcsolatok létrejöttének elősegí-

tése 

2. A beszédfogyatékos tanuló 

A törvényi szabályozás dokumentumaiban szereplő beszédfogyatékosság sajátos nevelési igény 

elnevezés az érintett populációba tartozó gyermekek körének csak egy részét nevezi meg explicit 

módon. A jelenlegi elnevezés a beszédzavart hangsúlyozza, miközben a szintén e kategóriába tar-

tozó nyelvi zavarok a társadalmi részvétel szempontjából általában nagyobb hátrányt jelentenek, 

ezért zömmel ilyen tanulók megjelenését látjuk iskolánkban.  

A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók között találunk  

– hangképzési zavart mutató 

– rezonancia zavart mutató, pl. ajak- és/vagy szájpadhasadékos rendellenességgel küzdő, 

– a beszédfolyamatosság zavarát mutató, 

– súlyos vagy halmozott beszédhanghibákat mutató, 

– beszédmozgászavarokat mutató diákokat egyaránt. 

Zavaruk jelentkezhet a beszédfolyamat egyik vagy egyszerre több dimenziójában is. Az iskolában 

főképp szóbeli teljesítményeiket befolyásolja jelentősen beszédfejlődési vagy szerzett beszédbeli 

akadályozottságuk. Emellett hangzó beszédük érthetősége a motoros tervezés, szervezés vagy a 

fonológiai észlelés zavara miatt jelentősen nehezített lehet az olvasástanulás, de főképp a hangos 

olvasás során. 
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A nyelvfejlődési zavar esetében a nyelvelsajátítás folyamata már a koragyermekkorban jelentős idő-

beli és strukturális eltérést mutat. Ennek következtében a nyelvi kifejezés atipikus volta mindig, míg 

a nyelvi észlelés, értés zavara csak az esetek egy részében jellemző. Az eltérő fejlődés tartósan 

megmarad és a nyelvi hierarchia bármely szintjén megjelenhet: a fonológiai-fonetikai fejlődés, a szó-

kincs, a grammatika és a pragmatika szintjén is. Leginkább jellemző a receptív/expresszív szókincs 

alacsony volta, eltérő szerkezete, a kontextusnak nem megfelelő szóelőhívás, a mondatalkotás ala-

csony szintje, a mondatok komplexitásának elmaradása az életkorban elvárttól, valamint a disz-

grammatikus (nyelvtanilag nem helyes) beszéd még az alsó tagozat végén is. Mindezeket a jelentés-

feldolgozásban és a nyelvhasználatban mutatkozó nehézségek kísérik. Pl. nehezen fejezik ki és 

értik meg a szövegek rejtett, átvitt tartalmait, pl. nagy nehézséget okoz a képes beszéd, a metaforák 

vagy a közmondások megértése. A nyelvi zavar a beszélt és az írott nyelvben egyaránt megmutat-

kozik, az óvodáskori nyelvfejlődési zavarra minden esetben verbális tanulási zavar és írott nyelvi 

zavar épül. A nyelvfejlődési zavar jelentős és életre szóló kommunikációs hátrányt jelent akkor is, 

ha az egyén intelligenciája átlag feletti, hiszen nehezen tudja gondolatait kifejezni, megértetni társa-

ival. Mintegy nem tudja nyelvileg, beszédre váltani gondolatait. Főként ebből adódik a nyelvfejlődési 

zavarral küzdők visszahúzódása, szociális kapcsolatainak beszűkülése, súlyosabb esetben, ala-

csony önértékeléssel párosulva akár beilleszkedési vagy pszichés fejlődési zavar is kialakulhat.  

A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervező munka során szükséges 

figyelembe venni, hogy a tanulási folyamatokat és a feladatok teljesítését megnehezíti a diák be-

szédzavara. Igyekezzünk az ebbéli szorongását, félelmét a lehető legkisebbre csökkenteni, a szó-

beli feleleteket írásbeli vagy modalitásban, pl. rajzban kifejezhető megoldásokkal kiváltani. Ugyan-

olyan fontos, hogy védett, elfogadó környezetet teremtsünk az osztályban számára. Ilyen légkörben 

egyre nagyobb bátorságot merít a szükséges megszólalásokhoz. A tanulási teljesítmény eltérése 

nyelvfejlődési zavarok esetén nem csak a magyar nyelv és irodalom tantárgyban jelentkezhet, ha-

nem minden olyan tárgyban, ahol verbális tanulási folyamatok dominálnak az ismeretszerzésben 

(pl. történelem, földrajz, biológia). A társuló zavarok nélkül jelentkező nyelvi zavarral küzdő diákok 

általában más – nem nyelvi – szimbólumrendszerekben jól eligazodnak, ezért pl. matematikai ké-

pességeik vagy képi-vizuális feldolgozásuk általában megfelelő, akár kiváló is lehet. Azonban a ma-

tematikai fogalmak megtanulásában és adekvát használatában szintén hátrányt jelent a nyelvi za-

var. 

A tanulás támogatása során szükséges figyelembe venni, hogy a nyelvfejlődési zavarok és a ver-

bális diszpraxia (beszédmozgászavar) esetében az írott nyelv szokásosnál lassabb ütemű, kis lépé-

sekben történő, időben is elnyújtott kialakítására van szükség, annak érdekében, hogy az írott nyelvi 

szimbólumok elsajátításához vezető kettős elvonatkoztatási utat (elvonatkoztatni a beszélő szemé-

lyétől és a beszéd vokális elemeitől) a beszéd-/nyelvfejlődés zavarával küzdő diák is képes legyen 

követni. 

Az életkornak megfelelően szükséges a tanuló önmagáról való tudásának, önismeretének folyama-

tos fejlesztése. Az erősségek és gyengeségek tudatos felismerésével, az ő aktív közreműködésével 

alakítjuk ki a számára legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat, a későbbi önálló tanuláshoz vezető 

úton. Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-feldolgo-

zási stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van szükség. A tananyag-feldolgozásban és 

a számonkérésben előnyben részesítjük a nem nyelvi megoldási módokat. Pl. a különböző művé-

szeti ágak segítségével mozgásos, dramatikus, rajzos vagy más képi feldolgozást, digitális alkalma-

zásokat használhatunk, ahol a beszéd/nyelvi zavart mutató tanuló is a többiekhez hasonló, netán 

kiemelkedő képességeket mutat.  

A nyelvi zavart mutató tanulók számára szükséges a szóbeli és írásbeli instrukciók, feladatok nyelvi 

egyszerűsítése. Pontos, egyszerű és konkrét instrukciókra van szükség. Főként az alárendelő ösz-

szetett mondatokat és a közbevetett tagmondatokat alakítjuk át. Ebben támaszkodjon az osztályta-

nító a logopédus véleményére. Az órai feladatadásban (nem csak az anyanyelv és irodalom, de a 

számolás vagy más közismereti tárgyak esetében is) meg kell győződnünk róla, hogy a tanuló 
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helyesen értette-e a feladatot. Csak így biztosítható, hogy szaktárgyi tudásáról, kompetenciáiról re-

ális képet kapjunk, melyet nem fed el a nem kielégítő olvasási, szövegértési képesség. 

A fejlesztésben a nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szókincs aktivizálás és bő-

vítés, grammatikai készségek fejlesztése, nyelvhasználat alakítása), az írott nyelvi képességek (ol-

vasástechnika, szövegértési és szövegalkotási képesség egyaránt) és 5. osztálytól az adaptálható 

tanulási technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) egyenlő hangsúlyt 

kap. Ügyelni kell az irodalmi művek feldolgozásában is az alternatív megoldások alkalmazására, pl. 

átiratok, hangos könyv és szöveg együtt történő követésére. A gördülékeny jegyzetelés miatt cél-

szerű, hogy a nyelvi zavarral vagy diszpraxiával küzdő tanulók online programok, vagy gépírás tanár 

közreműködésével 7-8. osztályban megtanulják a folyamatos (tízujjas) gépelést.  

3. Autizmus spektrumzavart mutató tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a rugalmas visel-

kedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az 

autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselke-

dési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányossága, a beszéd 

szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és kivitele-

zés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrumzavar 

minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos vagy átlag feletti intelligen-

cia mellett épp úgy, mint intellektuális képességzavarral (értelmi fogyatékossággal) 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, ezért 

sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett tanulónak szüksége van. Autizmusban a beszédfejlő-

dés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban 

nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sé-

rülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiá-

nyozhat a kommunikáció és a beszéd azon céljának és erejének megértése, hogy mások érzéseit, 

gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek a fejlesztési szük-

ségleteket jelentősen befolyásolhatják, például intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékos-

ság), beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, aktivitási- és impulzuskontroll za-

varok, epilepszia, alvási és étkezési nehézségek, zavarok, szorongás vagy depresszió, olyan visel-

kedésproblémák mint agresszió, önbántalmazás, súlyos passzivitás. 

A sérülésspecifikus fejlesztés módszertanát illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatá-

rozó tényező, mindig az egyéni szükségletek szerint kell a járulékos zavar speciális szempontjait és 

az autizmus-specifikus pedagógiai módszereket összehangolni. 

A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervezőmunka során szükséges 

figyelembe venni, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknak különböző súlyosságú 

nehézségei vannak a másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak 

megértésében, vagy az önmagára vonatkoztatásban. Nehézséget jelent és direkt tanítást igényel a 

szociális megerősítés, szociális kapcsolatok értékének felismerése, az ezzel kapcsolatos öröm meg-

élésének, illetve a belső motiváltságnak a tudatosítása is. Többnyire látszólag nagyon kevés vagy 

szokatlan dolog okoz számukra örömöt. Autizmus spektrumzavar esetén jellemző a beszéd korláto-

zott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet nehezítenek a beszéd érzelmi, 

társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás, illetve jellemző még a beszéd vagy más 

kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásának sérülése. A szóbeli kéré-

sek, közlések félreértése gyakori, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes utasítá-

sok esetén. Emellett gyakran egyenetlen a tanuló képességprofilja, a szigetszerű ismeretek, képes-

ségek és az önellátás vagy a mechanikus és a személyes memória között szakadékszerű különbség 



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
32 

lehet. A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás gyakori. Az érzékszervi inger-

feldolgozás zavarai is előfordulnak, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló viselke-

dések (hallás, látás, fájdalom stb.) formájában. Az utánzási képesség kialakítása is direkt tanítást 

igényelhet. Nehézséget jelenthet az ok-okozati összefüggések felismerése, a lényegkiemelés, prob-

lémamegoldó gondolkodás, az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazása. 

A tanulás támogatása során építhetünk arra, hogy a vizuális információ általában jól értelmezhető 

az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló számára. Ellenállásukat, szorongásukat mérsékelheti a 

kiszámítható ritmus, a már tanult rutinokhoz, megismert szabályokhoz való jó alkalmazkodási ké-

pesség. Jó mechanikus memóriájuk, egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó 

szerinti tanulás, nem szöveges számtan, földrajz, zene – viszonylag jók a képességeik. Megfelelő – 

kiegyensúlyozott, harmonikus, túlzottan erős ingerekkel nem elárasztó – környezetben, érdeklődé-

süknek megfelelő témáknál kiemelkedő koncentrációval, kitartással képesek dolgozni. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének legáltalánosabb távlati célja az egyéni 

képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori életminőség, szociális adaptáció és önál-

lóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, a kommunikációs, a gondolkodási kész-

ségek és a viselkedésszervezés speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő kész-

ségek fejlesztése. A hiányzó szociális készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, 

szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. A jellegzetes gon-

dolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön kiemelt fejlesztési feladat 

az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos hasz-

nálata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, probléma-megoldási módszerek tanítása. A 

tanuló sérülés-specifikus támogatása (pl. egyénre szabott motivációs rendszer, vizuális környezeti 

támpontok, szenzoros védelem) a habilitációs-rehabilitációs órákon és az iskolai élet minden szín-

terén megvalósul, hiszen a szociális interakciók, a kommunikáció értést és használatot kívánó hely-

zetek átszövik az egész iskolai életet. A családdal való együttműködés, a módszerek otthoni és 

intézményi alkalmazása közti folyamatosság biztosítása, a tanultak általánosításának elősegítése 

és a család tehermentesítése szempontjából különös figyelmet igényel. 

Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása – strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri 

tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő esz-

közrendszer kialakítása. A strukturált környezet kialakítása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthe-

tőbbé és ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a környező világot. A struktúra és a vizuális kör-

nyezeti támpontok (pl. napirendek, vizuális időjelzők, folyamatokat megjelenítő vizuális algoritmu-

sok) segítik az autizmussal élő tanulók önállóságát, csökkenti kiszolgáltatottságukat, a változásokkal 

szembeni ellenállást és szorongást. 

A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadá-

sára a tanuló megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább független mód-

szereket és eszközöket is, ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, 

illetve megértése fontos tanítási cél, például a csoportos, illetve frontális tanítási helyzetben való 

tanulás. A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében szükséges lehet a kog-

nitív-viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók és a kerettanterv 

A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében az egyes tantárgyakban megha-

tározott tartalmak jelentős részét a Waldorf- kerettantervben meghatározott életkorban és mérték-

ben képesek elsajátítani a speciális tanulássegítő eszközök alkalmazásával. Ezekben az esetekben 

egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek párhuza-

mos fejlesztése szükséges. Intellektuális érintettség esetén a Waldorf-kerettantervben rögzített tar-

talmakat és követelményeket módosítani szükséges az intellektuális képességzavar súlyosságának 
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és a tanuló egyéni szükségleteinek és képességeinek megfelelően, ahogyan ezt az intellektuális 

képességzavarra vonatkozó tantervi modulban részletesen tárgyaljuk. 

4. A mozgásszervi fogyatékos tanuló 

A mozgásszervi fogyatékosság (továbbiakban mozgáskorlátozottság) pedagógiai szempontú meg-

határozásai nem a sérülés medikális, hanem inkább funkcionális következményeire fókuszálnak. 

Összefüggésbe állíthatók a társadalmi részvétel korlátozottságának megszüntetésére irányuló fo-

lyamatokkal; a cél a hátránykompenzálás, a funkcióképesség kialakítása, a tevékenység akadályo-

zottságának csökkentése, megszüntetése és a funkcionális felmérést követően az egyéni sérülés 

és akadályozottság mértéke szerinti támogatás. Mozgáskorlátozottság esetén a mozgásszervrend-

szer veleszületett vagy szerzett károsodása a szervezet funkcionális képességeit, a tanuló aktivitá-

sát maradandóan akadályozza; a tanuló részére hátrányos helyzetet, korlátozott életvitelt okozhat. 

Gyógypedagógiai értelemben azokat a személyeket tartjuk mozgáskorlátozottaknak, akiknél a moz-

gásszervrendszer (tartó-: csont-, ízületrendszer és/vagy mozgató-: izom-, idegrendszer) veleszüle-

tett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara következtében olyan jelentős és maradandó 

mozgásos akadályozottság áll fenn, amelynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalat-

szerzés, és a szocializáció csak nehezített körülmények között lehetséges. A mozgáskorlátozott ta-

nulók osztályozására még nem jött létre egységes és teljes rendszer. A mozgásszervi károsodás 

orvosi szempontú rendszerezése, a keletkezés ideje, a kóreredet, a klinikai képet meghatározó fő 

tünet jellege és súlyossága szerinti differenciálás egyféle rendszerezési lehetőség. A pedagógiai és 

gyógypedagógiai szempontú csoportosítás a fentieken túl figyelembe veszi az életkort, az életkornak 

megfelelő tevékenykedés–cselekvőképesség csökkenésének mértékét, a meglévő motoros és kog-

nitív képességek szintjét, továbbá a kommunikációt. Ennek megfelelően a gyógypedagógiai teendők 

irányultsága alapján öt, viszonylag homogén kategória különíthető el (ezek további alkategóriákra 

oszthatóak): 

(i) Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett végtaghiányok: (minden vele-

született vagy szerzett, teljes végtagra vagy végtagrészre vonatkozó hiány vagy többlet);  

(ii) Petyhüdt bénulást okozó kórformák, melyek lehetnek progrediáló kórképek, különböző 

(izom, gerincvelő) eredetű izombetegségek, és nem progrediáló kórképek, pl. különböző 

etiológiájú gerincvelő sérülések vagy perifériás idegbénulások utáni állapot;  

(iii) Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek, pl. a cerebrális 

parézis (CP) különböző megnyilvánulási formái: 

(iv) Spasztikus (fokozott izomtónus féloldali, alsó vagy felső végtagi, négy oldali izomtónus tü-

netekkel),  

(v) Diszkinetikus (akaratlan túlmozgásokat mutató tünetekkel, ilyenek az atetózis (a törzs és a 

végtagok koordinációs zavara) vagy disztónia (folyamatosan változó izomtónus);  

(vi) Kisagyi tünetcsoport az ataxia (koordinációs és egyensúlyzavar);  

(vii) Kevert formák is előfordulhatnak; 

(viii) Ortopédiai és egyéb kórformák: pl. veleszületett ízületi merevség, mely az izmok gyenge-

ségével jár, vagy a csontok rendellenes törékenységével járó betegség; 

(ix) Súlyos-halmozott sérülés: jelen felosztásban a vezető tünet a mozgáskorlátozottság, mely 

mellé egyéb/más fogyatékosság (látás-, hallássérülés, beszédfogyatékosság vagy intellek-

tuális képességzavar stb.) társulhat. 

A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervező munka során szükséges 

figyelembe venni, hogy a megismerés az aktív, önindított mozgástevékenységen és a vele 
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szorosan együttműködő észlelésen alapul, és ez a felfedező tevékenység a gondolkodási struktúrák 

kialakulásának előfeltétele. Ezért a mozgáskorlátozott diákoknál átalakul a külvilágból való informá-

ciófelvétel módja. A mozgás összetevőinek (térbeliség, időbeliség, dinamika, koordináció, impulzus) 

egyedi vagy halmozott sérülése esetén akadályozott lesz a cselekvéses ismeretszerzés. Mindez 

megzavarhatja a mozgáskorlátozott tanuló környezetre való ráhatását, illetve nehezítheti a külvilág-

ban lévő ok-okozati összefüggések megértését. Megváltozhatnak a környezethez való alkalmazko-

dás és aktív ráhatás lehetőségei és formái. Nehezített a környezet állandóan változó feltételeihez 

való alkalmazkodás. Az érzékelés és az észlelés biztosítja a valóság közvetlen megismerését. A 

beszűkült mozgásképesség megakadályozhatja a differenciált észlelési teljesítmények felépítését, 

szerkezetét. A mozgáskorlátozott kisgyermekeknek a különböző érzékleti modalitások integrációjá-

ban is kevesebb tapasztalatszerzésre van lehetősége, ezáltal átfogóan érintett lehet a percepció 

teljes spektruma. A korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek esetén számolhatunk a 

propriocepció (belső érzékelés) zavarával, melynek következtében akadályozott a saját testen való 

tájékozódás, később a tér észlelése, a téri tájékozódás. A testrészek és a testhelyzet hibátlan ész-

lelése és fogalmi ismerete nélkül akadályoztatott a cselekvéstervezés és -irányítás. Hiánya másod-

lagos feldolgozási problémákhoz vezethet. Az akadályozott helyváltoztatás és korlátozott kézhasz-

nálat miatt a taktilis érzékelés zavart lehet, emiatt a mozgáskorlátozott kisgyermek jóval kevesebb 

tapasztalatot szerez. Nehezítetté válhat minden olyan tevékenység, amihez a tárgyak tulajdonságait 

vesszük alapul (összehasonlítás, válogatás, relációk, sorba rendezés, mérés stb.). 

A fej térben elfoglalt stabil helyzete alapfeltétele az egyes érzékszervek megfelelő ingerbefogadó 

képességének, az ingerek téri helyzet szerinti érzékelésének, a vizuális vagy auditív ingerekre való 

figyelemösszpontosításnak. Ha a fej nem tudja elfoglalni a térben biztos, ugyanakkor plasztikus hely-

zetét, akkor az egyes érzékleti modalitásokból származó ingerekre való összpontosítás, és ezek 

feldolgozása, térben, időben való rendezése is zavarttá válik. Főként cerebrális parézissel diagnosz-

tizált tanulók esetében a fejkontroll hiánya, a kóros együttmozgások (szinergizmusok), a kóros ref-

lextevékenység, vagy szemtekerezgés, kancsalság miatt konkrét látási és hallási fogyatékosság nél-

kül is befolyásolhatják a fixálást, az alakállandóságot, az alak-háttér észlelést, a differenciálást, a 

szerialitást. Mindezek pedig nehezítik a vizuo-motoros és az akusztiko-motoros teljesítményt, súlyos 

esetekben beszédészlelési, beszédmegértési, avagy beszédszervezési, -kivitelezési problémákat 

eredményezhetnek. A mnesztikus funkciók terén nehézség lehet a tartós figyelem kialakítása, fenn-

tartása, a munkamemória hatékony működése, illetve a hosszútávú memóriába való bevésés. Ezek 

összességében és külön-külön is különböző mértékben befolyásolják a verbális és nonverbális kom-

munikációt és az írás és az olvasás elsajátítás folyamatát. 

Emellett egészségügyi, emocionális és szociális nehézségekkel is találkozhatunk. Jellemző lehet a 

fizikai és a szellemi teljesítőképesség fáradékonysága, a diszkomfortérzés megélése, a motiváció 

ingadozása, esetleg viselkedészavarok, önértékelési zavarok jelenhetnek meg. Eltérő lehet a tanu-

lók egészségi állapota, előfordulnak belgyógyászati problémák, szükséges lehet a napi gyógysze-

relés, valamint egyes diagnózisok esetében a légzés nehezítettségével is számolnunk kell, illetve 

megváltozhat az egészségügyi és mozgásállapot a műtéteket követően is. A nevelési feladatok kö-

zött minden életkorban kiemelt szerepe van az önállóságra nevelésnek. A pedagógiai feladatok 

meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a mozgásszervi károsodások megjelenési formája 

széles spektrumú; a legenyhébb mozgásbeli eltérésektől a súlyos mozgásállapotig és a teljes ki-

szolgáltatottságig terjed. Ezért a sérülés és akadályozottság mértékének megfelelő támogatás, pe-

dagógiai fejlesztő folyamat során a tanulási területek tartalmi és időbeli eltéréseinek megfogalmazá-

sakor nagyfokú differenciálás, adaptálás és alkalmazkodás szükséges, igazodva az adott tanuló 

támogatási szükségleteinek mértékéhez. 

A tanulás támogatása során alapelv, hogy a mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus pedagógiai 

fejlesztő folyamata komplex, magában foglalja a nevelést, oktatást, mozgásfejlesztést, a kommuni-

káció fejlesztését, az eszközös megsegítést, az egészségügyi szükségletek ellátását és a gondozási 

feladatokat, valamint a személyiségfejlesztés együttes, egymást erősítő és kiegészítő alkalmazásait. 

Biztosítani kell számára is – ahogyan a Waldorf-pedagógia alapelveiben is tükröződik – az aktív 
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tanulás lehetőségeit, mely minden esetben heurisztikus szemléletű, tehát problémacentrikus és mo-

tiváló számára. Az ilyen tanulási folyamat jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott 

diák önállóan is képes legyen felismerni az összefüggéseket és a kölcsönhatásokat, ezáltal fejlődik 

problémamegoldó gondolkodása, és alkalmazásképes tudást szerezhet. Az ilyen tanulási folyamat-

hoz jól illeszkedik kooperatív tanulás, projektmunka. A humanista értékrend prioritásának elve alap-

ján fontos a tanulók megtanítása önmaguk és társaik elfogadására, megismerésére, megértésére.  

– Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott ta-

nulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell pszichés, egészségügyi 

és fizikai szempontból a biztonságot és állandóságot, olyan szeretetteljes és motiváló légkör 

kialakításával, amely magában foglalja az akadálymentes, biztonságos, egészségügyi szem-

pontból is megfelelő fizikai környezetet. A személyre szabott segédeszközöket és segítő tech-

nológiákat, az oktatáshoz szükséges speciális eszközöket (pl. megfelelő méretű dönthető asz-

tallap, állítható magasságú biztonságos szék, írást-olvasást, kommunikációt támogató eszkö-

zök, adaptált matematikai eszközök stb.) valamint az önálló életvitelhez, mindennapos tevé-

kenységekhez szükséges segítő technológiákat alkalmazni szükséges a tanulási-tanítási folya-

mat során, valamint azok használatát a mozgáskorlátozott diáknak megtanítani. Szükség sze-

rint, indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a tevékeny és eredményes 

részvételt súlyosan akadályozza – személyi segítő jelenlétét is biztosítani kell.  

Az egyéni sérülés és akadályozottság mértéke szerinti pedagógiai fejlesztő folyamat olyan felkészü-

lést, sajátos módszertani tudást kíván a pedagógusoktól, a gyógypedagógustól és a pedagógiai 

munkát segítő személyektől, amely biztosíthatja a komplex, minden sérült funkciót korrigáló-kom-

penzáló hatásokat, és lehetővé teszi a tanulók eredményes fejlődését. Mindez az együttnevelésben 

részt vevő szereplők hatékony együttműködésével valósulhat meg. Kiemelt szerepe van az inklúziót 

megvalósító iskolában tanító pedagógusok és a szomatopedagógus közösen tervezett tanulási-ta-

nítási programjának, a közös tanításnak, valamint az e tevékenységet követő közös értékelésnek. 

5. A látási fogyatékos tanuló 

A látássérülés olyan állapot, mely a látószerv (a szem, a látóideg és/vagy a látásért felelős agy-

kérgi/kéreg alatti területek) sérülése következtében alakul ki. Kihat a tanuló megismerő tevékenysé-

gére, alkalmazkodóképességére, személyiségének alakulására. Gyógypedagógiai szempontból 

azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 

szemmel és korrigáltan (szemüveggel) vízus: 0 – 0,3 közötti és/vagy akinek centrális látótere legfel-

jebb 20°. Megkülönböztetünk közeli (vízus < 0,02) és távoli látássérülést. Utóbbit négy súlyossági 

fokban: enyhe, mérsékelt, súlyos és vakság. A nevelési-tanítási folyamat szempontjából három sú-

lyossági fokot különítünk el: (i) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 

0); (ii) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek (vízus: fényérzés – 0,1); (iii) 

gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látástel-

jesítmény (vízus: 0,1 – 0,3). 

A vak diákok és a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulók elsősorban a tapintó-

halló életmód csatornáin veszik fel a külvilág ingereit. A látásukat praktikusan jól használó aliglátó 

diákok és a gyengénlátó tanulók a látó-halló (tapintó) csatornákat használják túlnyomó többségben 

az ismeretszerzésre. így az alkalmazandó irányelvek elkülönülnek a két csoport esetében. A látás-

sérülés egyéni megélése sok különböző tényezőtől függ. Ide tartozik többek között a prevenció és a 

beavatkozó kezelések hozzáférhetősége, a látási rehabilitáció (ideértve a szemüvegeket, fehér bo-

tokat is) elérhetősége, és a megélt akadályozottság a közlekedés, tájékozódás, mindennapi élet, 

ügyintézés, információkhoz való hozzáférés terén. A nevelési és tanulási-tanítási folyamat szem-

pontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismeretére támaszkodhat a pedagógus, 

de tájékozódnia kell: (i) a látássérülés kórokáról, kialakulásának időpontjáról; (ii) a szemészeti álla-

pot prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról; (iii) a pedagógiai látásvizsgálat eredményéről; (iv) a 

gyermek intellektuális képességeiről; (v) a látássérülés személyiségre gyakorolt hatásairól. 
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Egyéb fogyatékosság is társulhat a látássérüléshez, pl. mozgás-, hallás-, intellektuális képességza-

var vagy autizmus spektrumzavar, esetleg ezek különböző halmozódása. A nevelés-oktatás szer-

vezeti keretének, módszereinek és eszközeinek megválasztását minden esetben a tanuló állapotá-

ból fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.  

A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervező munka során szükséges 

figyelembe venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt az ismeretszerzést a külvilág iránti 

látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és hallási – beállítódás 

is jellemzi. Fontos minden érzékszervi modalitás feldolgozó folyamatainak– hallás, tapintás, szaglás, 

ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tudatosítása és tanítása. 

A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás a tanulás mellett nehezítheti a mindennapi élettevé-

kenységeket (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás stb.) is. A látássérülés jellegéhez kell 

szabni a protetikus környezetet, hangsúlyosabban egyénre kell szabni a tanulási utakat, nagy sze-

repe van annak, mennyire rugalmasan kezeli a pedagógus a tanulók sokféleségét, hogyan ad min-

tát, segíti a látássérült tanuló társas kapcsolatainak kiépülését, megtartását, a metakogníció által az 

önmaga megismerését. A középtagozattól kezdve a protetikus környezet fontos részét jelentik a 

megfelelően akadálymentesített IKT-eszközök. Ezek készségszintű használatának elsajátítása az 

esélyegyenlőség megvalósulásának fontos feltétele.  

A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a Nemzeti alaptan-

tervben (a továbbiakban: Nat) alkalmazott szakaszolással. A képzési szakaszok tervezésekor – az 

ép tanulókhoz hasonlóan – a látássérült tanulók nevelési-tanítási folyamatának megtervezésében is 

figyelembe kell venni a Waldorf-pedagógia alappillérét jelentő életkori sajátosságokat, életkori jel-

lemzőket. Az életkoron belüli eltérő jellemzők miatt a személyiségfejlesztés speciális feladatai látás-

sérültek esetén az alsó tagozaton:  

(i) az önállóság iránti igény fejlesztése, elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és tájéko-

zódás terén; 

(ii) az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ megismerése 

iránt a speciális segédeszközök használatával;  

(iii) az érzékszervek használatának tudatosítása;  

(iv) az önbizalom, a pozitív énkép alapozása, a látássérülés megértése és elfogadása;  

(v) kapcsolatépítés az ép látásúakkal, felkészítés az inkluzív közösségbe való beilleszke-

désre;  

(vi) az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek elsa-

játítása, a szem védelme.  

Speciális feladatok a közép és felső tagozaton:  
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(i) az önállóság további fejlesztése a tanulási és a mindennapi élet tevékenységeiben;  

(ii) a látásteljesítménnyel rendelkező tanulók esetében a látás kihasználását maximálisan 

segítő speciális optikai segédeszközök használata iránti igény kialakítása;  

(iii) az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási területek 

felé; 

(iv) az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni 

tehetség kibontakoztatásában;  

(v) az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép kialakítása;  

(vi) az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása; kiemelten fontos a rendszeres fizikai aktivitás biztosítása;  

(vii) az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve kialakításának 

ismerete. 

A Waldorf-iskolában történő együttnevelés minden esetben egyedi döntésen alapul, ahol az iskolai 

pedagógiai konferencia és a család közösen állapodnak meg a gyermek felvételében. Az iskolai 

integráció esetenként előkészítést igényel. Az együttnevelés-során különösen szem ellőtt kell tar-

tani, hogy a látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyekre állapotából fa-

kadóan szüksége van. Ezen minden olyan egyéni felzárkóztató, tehetséggondozó, rehabilitációs és 

habilitációs célú külön foglalkozást értünk, ami az intézmény rehabilitációs keretéből – az osztályta-

nító/osztálykísérő, a szaktanárok, a délutános nevelő, a szülő észrevételei és javaslatai alapján – a 

tanuló órarendjébe illeszthető. Ennek megvalósításához a szakértői javaslat nyújt támpontot, illetve 

igénybe vehetők a látássérült tanulók speciális iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai mód-

szertani intézmények által biztosított szolgáltatások. Az ilyen segítő szolgáltatások integrációt támo-

gató tevékenysége kiterjed a látássérült tanulókra, családjukra és pedagógusaikra, az őket befogadó 

közösségekre, esetenként a látássérült tanulókkal kapcsolatba kerülő egészségügyi, hivatali dolgo-

zókra is. A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében szükséges speciális feltételeket és fel-

adatokat (tantervi kiegészítések, eszköz, segédeszköz, segédletek, differenciálás, az értékelés, mi-

nősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.) megjelölni. Különösen jelentős az osztálytanító 

és a gyógypedagógus szerepe az osztályban tanító pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos 

nevelési igényeiről. 

 

A tanulás támogatása során a megfelelő tanulási környezet fizikai feltételeinek biztosítása alap-

vető fontosságú. A terem megfelelő pontján helyezzük el az egyszerűen megközelíthető tanulópa-

dot, ahonnan a legjobban hallja a tanári magyarázatot. A tanuló látási funkcióinak megfelelő megvi-

lágítást, és speciális taneszközöket szükséges alkalmazni (rajzolófólia, speciális körző, vonalzó 

stb.). Az adaptált taneszközök, a megfelelő képernyőolvasó programmal rendelkező IT-eszközök 

együttesen biztosítják a tanuló megfelelő tanulási lehetőségeit. Szem előtt kell tartani, hogy a táblára 

írt, a képernyőn megjelenő vizuális információk nem jutnak el automatikusan a tanulóhoz, tehát va-

lakinek – a tanárnak, diáktársnak – érthetően, követhető tempóban diktálni kell az ott láthatókat. A 

látásfogyatékos gyermek órai jegyzetelése történhet Braille-formában, speciális mechanikus írógép 

használatával. A tanár engedélyével – és a személyiségjogi szabályok megtartásával – főként a 

nagyobbak szívesen használnak diktafont, amiből otthon készítenek írásos jegyzeteket. Sokat lendít 

a tanulási hatékonyságon, ha a tanár magyarázata közben gondol erre, és esetenként figyelmezteti 

a tanulót, hogy mikor következik fontos információ. A hangrögzítés alkalmas arra is, hogy a házi 

feladatot valaki lediktálja, vagy az idegennyelv-óra végén az új szavakat leírási mód szerint rá-

mondja. A számítógépet napi rutinnal használó gyerekek egyre többen jegyzetelnek, dolgoznak órán 

is az osztályban elhelyezett képernyőolvasó programmal ellátott számítógéppel vagy saját laptoppal, 

így a tanár a képernyőn folyamatosan nyomon követheti, ellenőrizheti a feladatok megoldását. 
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Fontos, hogy nem minden program akadálymentes a látássérülés szempontjából. Törekedjen arra 

az iskola, hogy a speciális szükségleteket is kielégítő szoftverek használatát preferálja.  

Tapintásnál csak a két tenyér alatt elférő részletekből adódik össze a valós képzet, így az analízis-

szintézis technikáira nagyobb hangsúlyt kell fektetni, de a monumentalitás megértése (pl. épületek, 

hegységek stb.) még így is túl elvont lehet a tanulók számára. A tanulási-tanítási folyamat során 

megfelelő mennyiségű időt kell biztosítani arra, hogy a látássérült tanuló minden fontos részletet 

pontosan észlelni tudjon. Jó, ha az érzékeltetés minél több érzékszervi csatornán keresztül történik. 

Ilyenkor kérdésekkel folyamatosan ellenőrizni kell a valósan megszerzett ismereteket, a felmerülő 

hiányosságokat pótolni, illetve javítani kell. A látássérült tanulók verbalitása általában kiemelkedő, 

azonban figyelnünk kell arra, hogy a széles verbális kifejezés mögött valódi tartalmak álljanak. Leg-

hatékonyabb, ha a valós életszituációban való érzékeltetésre törekszünk. 

A vak, aliglátó tanulók későbbi társadalmi integrációja már az iskolában elkezdődik, így fontos, hogy 

a látássérültségük miatt ne maradjanak ki intézményi és osztályszinten szervezett programokból, 

projektekből, továbbá, hogy részt vegyenek az őket érintő döntési folyamatokban. Teljesítményét a 

pedagógusnak a Waldorf-iskolában szokásos szöveges értékeléssel (ha szükséges Braille-írás for-

májában is), reális, egyben támogató visszajelzést adva kell méltányolnia úgy, hogy az erősítse a 

tanuló önbizalmát is. Az iskola minden dolgozójának felelőssége, hogy a látássérült tanuló ne legyen 

iskolai zaklatás áldozata, de ő se váljon terhessé tanulótársai, pedagógusai számára. A vak, aliglátó 

tanuló iránti tisztelet és elfogadás sok esetben tanári segítséggel alakul ki.  

A látássérült tanulónak is tisztelnie kell osztálytársai egyéni különbségekből eredő sokféleségét. 

Csak a megfelelő iskolai légkör, a nyílt kommunikáció képes biztosítani, hogy a vak, aliglátó tanuló 

képes legyen tanulási problémáját és személyes nehézségeit jelezni. 

6. A hallási fogyatékos tanuló 

A hallássérülés a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülése, illetve fejlődési 

rendellenessége, következménye az éptől eltérő hallásteljesítmény. A hallássérülés gyűjtőfogalom. 

Hallássérült személyek a nagyothallók, a siketek és a cochleáris implantátumot (továbbiakban: CI) 

viselők. A cochleáris implantátum a belső fülbe ültetett hallásjavító eszköz. 

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

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

lata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes 

személyiség fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, 

mert ennek szintje nem feltétlenül korrelál életkorával, hallásállapotával. A különböző súlyosságú 

hallásveszteséggel élő diákok fejlődési sajátosságai, megismerő tevékenysége, tanulási folyamatai 

egymástól jelentősen eltérőek lehetnek. Ezt tovább árnyalja a hallássérülés felfedezésének és se-

gédeszközzel való ellátásának időpontja, a tanuló környezete és szociokulturális háttere. 

A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség áll fenn (a beszédhangok frekvenciatartományában 

mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). Ennek következménye a hangzó beszéd spontán kiala-

kulásának képtelensége, elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, valamint a nyelvi kommuniká-

ció általános akadályozottsága.  

A nagyothalló tanulónál (enyhe nagyothallás esetén a beszédhangok frekvenciatartományában mért 

hallásveszteség 30–45 dB közötti; közepes nagyothallás esetén a beszédhangok frekvenciatarto-

mányában mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; súlyos nagyothallásnál a beszédhangok frekven-

ciatartományában mért hallásveszteség 66–90 dB közötti) a hallás csökkenése akadályozottságot 

jelenthet a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a súlyos kommunikációs 

zavartól a normál nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet. 
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A hallásukat műtéti úton helyreállított (pl. cochleáris implantált) hallássérült tanulóknál – az egyik 

vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben közel ép beszédhallás 

mérhető. Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ intelligenciájuktól, illetve az esetleges 

pszichés fejlődési zavaruktól, valamint attól, hogy a gyermek milyen életkorú volt a műtét elvégzé-

sekor. A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a hallásjavító műtét előtti és utáni 

(gyógy)pedagógiai habilitációs és rehabilitációs, valamint az azzal párhuzamos pedoaudiológiai 

gondozás és az aktív szülői megsegítés eredményezi. A fejlesztés stratégiájának alapja döntően a 

beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazása. A beszédértés, a hangzó beszéd fejlődése ha-

sonlóságot mutat az ép hallású gyermekek beszédfejlődésével. A fejlesztés eredményes színtere a 

halló környezetben van szurdopedagógus jelenlétével, ugyanakkor az integrációra csak alapos pe-

dagógiai diagnózis után kerülhet sor. Az érintett tanuló teljesítményét a befogadó intézmény szakmai 

felkészültsége, nyitottsága, a szülők együttműködő készsége, valamint a gyermek kognitív és pszic-

hés jellemzői és az esetleges beszéd- és nyelvelsajátítási zavar (diszfázia) befolyásolja. 

A hallássérültek „diszfázia típusú” társuló tanulási zavara a halmozott fogyatékosság egy speciális 

változata. Összetett tüneti képe súlyosabb fokú nyelvi és beszédfejlődési akadályozottságban, disz-

praxiás és szenzomotoros integrációs zavarra utaló pszichomotoros jellemzőkben nyilvánul meg. A 

specifikus nyelvi zavar, valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos formában, sajátos ösz-

szetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy súlyosabb mértéke mellett. A disz-

fázia (a hallássérüléshez társuló neurogén eredetű nyelvi zavar) korábban nem alkalmazott mód-

szertani eljárásokat és óraszervezési technikákat igényel. Javasolt a speciális módszertani és óra-

szervezési technikák alkalmazása. 

A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az előző csoportokhoz 

viszonyítva még sérülékenyebb; nehezen dolgozhatják fel a hallás elvesztésével fellépő állapotvál-

tozást, vagyis: a nehezített kommunikációt, a környezettel való kapcsolatuk beszűkülését. Ebben az 

esetben fokozott segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák kialakításához. 

Más esetekben a halmozottan fogyatékos hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók hallásvesztesé-

géhez mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, tanulási vagy a fejlődés más zavarai 

társulhatnak. A halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók nevelhetősége, oktathatósága a fentiek 

következtében súlyosan nehezített. Javasolt az iskola alapozó szakaszban a fokozott egyéni és kis-

csoportos fejlesztés, a gyógypedagógiai asszisztens vagy a kéttanáros modell alkalmazása. 
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A fejlesztés alapelveinek meghatározásakor és a pedagógiai tervező munka során szükséges 

figyelembe venni, hogy a hallássérült gyermekek fejlesztése az általános pedagógiai tevékenysé-

gen kívül egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, eljárások 

folyamatában valósul meg. A komplex ellátás a korai fejlesztésre és óvodai nevelésre építkezve, 

döntően a szurdopedagógiában használatos módszerek alkalmazásával, megfelelő audiológiai el-

látással, a jól beállított hallókészülékek és hatékony hangátviteli technikák használatával és/vagy a 

legkorszerűbb műtéti technika alkalmazásával beépített cochleáris implantátumokkal történik. A fel-

soroltak együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes nevelhetőségét, oktathatósá-

gát. A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési, tapasztalati ered-

mények figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő folyamatos kapcsolat elen-

gedhetetlen feltétele az eredményes gyógypedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs 

tevékenységnek. A szakszerű pedagógiai munka végzéséhez mindezen ismeretek, valamint elemi 

technikai tudnivalók (hallókészülék stb. kezelésében tájékozottság) szükségesek a hallássérült diá-

kot nevelő-tanító osztálytanító és szaktanárok számára. A hallássérült gyermekek halló társaikkal 

való együttnevelése sok formában történhet: egyéni teljes integráció, csoportos teljes integráció, 

részleges integráció. Az együttnevelés folyamán különösen fontos, hogy a tanuló minden segítséget 

megkapjon hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi gondol-

kodásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő esetleges tanulási nehézségének leküzdéséhez. 

Figyelembe kell venni a tanulási-tanítási folyamat megtervezésénél és a tanultak számonkérésnél 

egyaránt, hogy a hallássérült gyermek szókincse és szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőkészsége el-

maradást mutathat, ezért ne állítsuk olyan követelmény elé (pl. hosszú memoriter, hangsúlyozó ol-

vasás, versmondás, tollbamondás) melyet sérüléséből kifolyólag nem tud teljesíteni.  

A tanulás támogatása során a verbális tanulási helyzetekhez kötött tanórák esetén a tanítónak, 

szaktanárnak fokozottan figyelemmel kell kísérnie és megfelelő módszerekkel kell segítenie a diák 

ismeretszerzését, amennyiben az adott tárgy nyelvi fordulatai, szókincse nehezen épül be a hallás-

sérült tanuló tudásába, biztosítani szükséges számára a tantárgyi felzárkóztatást. Az olvasástanulás 

fokozatos, sok gyakorlást biztosító folyamatában nagy gondot kell fordítani a beszédhangok meg-

különböztetésére és ezek betűkkel való összekapcsolására. Emellett az alsó tagozaton fontos az 

önálló szövegértő olvasás fejlesztése, főképpen a köznapi, a kisdiák autobiografikus emlékeihez 

köthető szövegek révén, majd később ismeretterjesztő szövegek, a közép és felső tagozaton iro-

dalmi szövegek bevonásával is. Minden tárgyból fontos a konkrét tapasztalatokon alapuló szókincs-

fejlesztés, különösen az elvont fogalmak, állandó szókapcsolatok, közmondások árnyaltabb megfo-

galmazási formák felismerésére. Az ismeretek feldolgozása során fokozatosan kell elérnünk, hogy 

a hallássérült diák mindinkább támaszkodjon a hallás útján megszerezhető információkra. A hallás-

sérült tanulók komplex nyelvi fejlesztésére van szükség, speciális feladatokkal, módszerekkel, a 

nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításának céljából. A fejlesztés tartalmába – az 

alsóbb évfolyamokon hangsúlyosabban – integrálódhat a közvetlen környezet társadalmi és termé-

szetismereti anyaga. A Waldorf-kerettantervben rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén 

az adott tanuló nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni 

és helyettesíteni az irodalmi műveket. Speciális figyelmet kell fordítani minden évfolyamon az egyéni 

társalgási képességek fejlesztésére, hogy a hallássérült diák napi rendszeres lehetőséget kapjon 

elsősorban a köznapi témájú verbális kommunikációs helyzetek, a nyelvi szerepváltás, a beszédér-

tés (beszédhallás és szájról olvasás), és a gondolatok önálló, minél érthetőbb megfogalmazásának 

gyakorlására. Ebben segítik az osztálytanítót a Waldorf-iskola napirendjének állandó szokásai: pl. a 

beszélgetőkör, a történetmesélés, a drámajáték. Másik kiemelt cél a hallás-ritmus-mozgásnevelés, 

melynek során közvetlenül a hallássérülés következményeit tantárgyi keretekben, egyénre tervezett 

fejlesztési programmal lehet kompenzálni. A Waldorf-iskola tárgyai közül különösen megfelel erre a 

ritmikus rész, az euritmia, a zene és a mozgásos játékóra. Ezek a speciális tevékenységek a be-

szédhallás, a hangos beszéd további komponenseinek (beszédhang, beszédritmus, dallam, hang-

súly) fejlesztését célozzák.  
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A NAT 2020 ÉS A WALDORF-KERETTANTERV 

1.1 A NAT 2020, az állami kerettantervek és a Waldorf-kerettanterv 2020-as változatának  

összevetése 

„A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” a NAT 2020 és az állami kerettantervek figyelembe véte-

lével az alábbi területeken került átdolgozásra: 

1. A NAT 2020 „Fő tantárgyi témaköreinek” megjelenítése a Waldorf-kerettantervben 

A NAT-ban a „Fő tantárgyi témakörök” tagozatonként, tehát 1-4, 5-8, 9-12 évfolyamokra van-

nak elosztva. A Waldorf-kerettantervben ezek a témakörök a „Tematikai egység/fejlesztési 

cél”, illetve a „Tantárgyi fejlesztési célok” címszavak alatt találhatóak. A felülvizsgálat során a 

NAT-ban felsorolt fő tantárgyi témakörök megjelentek a Waldorf-kerettanterv megfelelő tago-

zatán, illetve egyes témakörök a Waldorf-tanterv belső logikája szerint más tagozaton. 

2. A NAT 2020 „Tanulási eredményeinek” egyeztetése a Waldorf-kerettantervvel 

A NAT 2020-ban tagozatonként szerepelnek a „Tanulási eredmények”, amelyek a Waldorf-

kerettantervben a „Fejlesztés várt eredményei” alcím alatt találhatóak. 

A vizsgálat elsősorban a NAT 2020 kompetenciákra vonatkozó eredményeire fókuszált, és 

ezek alapján került módosításra a Waldorf-kerettanterv 

A Waldorf-kerettanterv továbbra is egységes szerkezetként kezeli a „Fejlesztés várt eredmé-

nyeit”, tehát nem tagolja kompetencia/készség- és ismeret/tudás-eredményekre. 

3. Az állami kerettantervek „Fogalmainak” egyeztetése a Waldorf-kerettantervvel 

Az állami kerettantervek kétévenkénti leírásában az adott tantárgyhoz tartozó „Fogalmak” a 

Waldorf-kerettanterv évfolyamonkénti bontásában megjelenő „Kulcsfogalmaival” kerültek ösz-

szevetésre. Az eljárás során az állami kerettanterv kétéves bontásban szereplő fogalmai a 

Waldorf-kerettanterv egyes évfolyamaira kerültek besorolásra.  

A fentieken kívül a megtörtént a NAT 2020 és a Waldorf-kerettanterv tantárgyainak megfeleltetése 

(1.2. fejezet).  
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1.2. A NAT 2020 és a Waldorf-kerettanterv tantárgyi rendszereinek megfeleltetése 

A Nat 2020 tantárgyai A Waldorf-kerettanterv 2020  
megfelelő tantárgyai 

   

Magyar nyelv és irodalom   

magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom  

Matematika   

matematika  matematika 

Történelem és állampolgári ismeretek   

történelem  történelem  

állampolgári ismeretek  társadalmi és állampolgári ismeretek (két választható változat)  

hon- és népismeret  a honismeret és földrajz tantárgyban 

Etika / hit- és erkölcstan  szabad vallás 

Természettudomány és  
földrajz  

 

környezetismeret 3-4. o.  a kerettantervben ilyen tárgy nem szerepel; a tárgy témakörei beillesztve a 
honismeret és földrajz (1-12.o.) és a természetismeret és biológia 

 tantárgyakba;  
ez utóbbi 1-2. osztályban más tantárgyakban jelenik meg, 3-12. osztályban 

pedig önálló órakerete van. 

természettudomány 5-6. o. a kerettantervben ilyen tárgy nem szerepel; témakörei a természetismeret és 
biológia tárgyban jelennek meg részletesebben; egyes témakörök a kémia, 

fizika, honismeret és földrajz tárgyakban jelennek meg.  

kémia  kémia 

fizika  fizika 

biológia  biológia 

földrajz  honismeret és földrajz 

Idegen nyelv   

első és második élő idegen nyelv  az angol és német nyelv 1-12. osztályra átalakítva szerepel a tantervben  
a szlovák, spanyol, francia és orosz nyelvek átalakítás nélkül szerepelnek  

a tantervben 

Művészetek  

ének-zene  zene 

vizuális kultúra  a kerettanterveben vizuális kultúra összefoglaló név alatt szerepel a festés 
(1-13. o.) és a rajz-grafika tanterv (1-11.o.), valamint a művészettörténet  

dráma és színház dráma 

mozgóképkultúra és médiaismeret  mozgóképkultúra és médiaismeret  

Technológia   

technika és tervezés  részletesen a kézimunka tárgyban; az egyéb tárgyakban való megjelenése a 
kézimunkánál olvasható 

digitális kultúra  digitális kultúra 

Testnevelés és egészségfejlesztés   

testnevelés  testnevelés 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  osztályfőnöki 
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2.1. A NAT 2020-ban szereplő kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok  

és a Waldorf-kerettanterv viszonya 

Az erkölcsi nevelés 

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

lyes jelenlétet igényel mind szülői, mind tanári részről, amely már hozzáállásunkat tekintve önma-

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

anyagi fenntartóivá válnak az intézményeinknek, de napról napra iskolai események közreműködő-

szervezői, az iskola szellemiségébe bekapcsolódóan tényleges éltetői lesznek gyermekük iskolája 

életének. A tanárok munkája is kiemelkedő együttműködést igényel: a gyermekek ennek tudatában 

folytatják tanulmányaikat. Az iskolai életnek minden mozzanata a jelenlétnek ezt a magas minőségét 

feltételezi: mindez minden fél számára a lehető leggyakorlatibb találkozást hozza az életben ránk 

váró feladatokkal. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

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

már az első évfolyamokon a magyar kultúrával áthatott tantervünk biztosít természetes anyanyelvi 

közeget: a magyar költészet és a magyar zene-, ritmus- és dallamkincs határozzák meg a minden-

napjaikat. Kézműves-művészeti tantárgyaink, iskolai ünnepeink révén népi kultúránk hagyományait 

élhetik meg a tanulók. A felsőbb évfolyamokon nemzeti ünnepeink megemlékezéseinek létrehozá-

sában alkotóan vesznek részt a diákok. A tantervünknek számtalan olyan vetülete van, amely akár 

a közvetlen lakóhely megismerése által a szülőföld, akár a történelem sokszínűségének felismerése 

által a hazaszeretet érzését táplálják. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A Waldorf-iskola működésének feltétele egy önigazgatási alapokon szerveződő iskolairányítás. Ez-

zel kiváló példát ad az együttműködésből születő munkára, az együttélési szabályok megalkotására 

és alkalmazására, az egyéni és közösségi célok összehangolásának gyakorlatára. 

A delegációs elven működő iskolavezetés elengedhetetlen eleme a személyes felelősségvállalás. 

Az önkormányzás elve a tanulókkal folytatott munkában is fontos elem. A demokratikus döntésho-

zatal gyakorlása megjelenik a különböző iskolai programok, ünnepek, diáknapok és egyéb rendez-

vények, művészeti projektek előkészítésében és lebonyolításában. Az egyéni kezdeményező-

készség támogatását a Waldorf-iskolák kiemelt pedagógiai-fejlesztési célként kezelik. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

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

lesztése. Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, az egy-

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

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

együttműködésen alapuló tanulásnak, a nagyobb csoportok közös művészeti előadásainak, fellépé-

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

képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb eszközei: az évek múltával egyre fokozottab-

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

A családi életre nevelés 

Az átrendeződő, relativizálódó értékrendű világban egy Waldorf-iskola működésében kiemelkedő 

szerep jut a fokozott családi együttműködésnek. Már eleve evvel az alaphelyzettel természetes 
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pozitív nevelési alapközeget biztosít a gyermekek számára. Az eltelő évek során a diákok fokozato-

san egyre több közösségi feladatot vesznek át a családtagoktól. Ugyanakkor az új Waldorf-keret-

tantervben tantervi célkitűzés az egészségre és az egészséges szexualitásra nevelés. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A Waldorf-iskolák pedagógiai és iskolafenntartási tevékenységeikben a diák-szülő-tanár hármasára 

építenek. Az egészségességre törekvés az iskolai élet minden szintjére kiterjed: a pedagógiai munka 

fontos mozzanata a fejlesztő pedagógusokkal és az iskolaorvossal való szoros együttműködés. Ez 

a figyelem általános igényként/követelményként szervező ereje az iskolai folyamatoknak: pozitív ha-

tása van a családok életére is. A Waldorf-iskolák higiéniai pedagógiai szerepe a magyar közokta-

tásban ezen a területen is érzékelhető. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az átdolgozott Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint iskoláinknak töreked-

niük kell az inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy elfogadó, együttműködő 

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

számaránya az osztályközösségben ne haladja meg az ország összlakosszámára eső átlagokat.) 

Ezen általános működési elv szerint a diákok személyiségfejlődésének egyik csúcspontja a tizen-

egyedik évfolyamban megvalósítandó szociális gyakorlat. Az egyéni felelősségvállalás gyakorlati 

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

a valóságos segítség jelentőségét a szociális kapcsolatokban. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A Waldorf-iskolák fenntartásának biztos alapját adó szülői körnek olyan tudatos döntést kell meg-

hoznia, amikor ezt az iskolatípust választják gyermeküknek, amely már eleve feltételez egy más 

jellegű családi alapállást a világban. A környezettudatos magatartás szinte alapigényként tartható 

számon mind az iskolafenntartói, mind az iskolaműködtetői oldalon. A tanterv felépülése már az 

alsóbb osztályokban folyamatos kapcsolatot igyekszik kialakítani a valós világgal, illetve a világ ter-

mészetes folyamataival. A régi mesterségekkel, tevékenységekkel való találkozás által a gyerekek 

olyan, az önfenntartó természetességgel működő történelmi gazdasági gyakorlatokkal ismerkednek 

meg, aminek önmagában példamutató értéke van. A felsős természettudományi tanterveknek pedig 

tematikailag is részét képezik ezek a kérdések. 

Pályaorientáció 

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

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

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

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

lehetőségét, hogy a diák jövendő életútjának irányai felé mozduljon. Ennek a felismerési és ön-meg-

ismerési folyamatnak a támogatására irányul tizenkét éven keresztül a művészeti nevelés, az élet-

korok sajátosságait figyelembe vevő tantervi koncepció, az iskolai gyakorlatok sora. A végső célki-

tűzés, hogy a diák egyéni adottságaiból is fakadó képességeiben kiteljesedve döntéseket meghozni 

tudó emberként hagyja el az iskolapadot. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felülvizsgált Waldorf-kerettantervben két modulban megjelenik a gazdasági és pénzügyi nevelés. 

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

diktől a nyolcadik osztályig alapvető gyakorlati-logikai készségeket igyekszik kialakítani a 
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gyermekekben; majd a kilencediktől a tizenkettedik osztályig tartó időszakban már nagyobb rálátást 

kíván adni a gazdaságot működtető, de akár a világgazdaság változásait meghatározó folyama-

tokra. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tudatos médiaismeret és alkalmazás jelentőségét elismerve a tanterv 8. osztályig a Digitális kultúra 

tárgy keretein belül, felső tagozaton pedig a Mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy egyes téma-

köreivel támogatja ezt a nevelési területet. Alapvető célunk a média működésétől áthatott és befo-

lyásolt mindennapi életünk értékelvű szervezésének, tudatos egyéni irányításának megtanítása. A 

médiát vezérlő erők (meg)ismerése, hatásmechanizmusainak megértése, a médiahasználat tuda-

tosságának kialakítása a diákoknál első rendű feladat: fel kell ismerniük, hogy a kommunikációs 

képességek elsajátításának és felelősségteljes használatának milyen nagy szerepe van társadal-

munk életében. 

A tanulás tanítása 

A kerettantervben választható tantárgyként külön tantervi szakasz található a tanulás tanulásáról. 

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

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

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

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

között az élményszerű tanítás, a tanultak örömmel áthatott megélése, a megfigyelési-leírási gyakor-

latok, a világ jelenségei iránti nyitottságra törekvő figyelem kialakítása nem csupán mind, mind sze-

repelnek, hanem a szakmódszertana is ezekből a célkitűzésekből indul ki. 

 

2.2. Az eredményes tanulás elveinek megjelenése a Waldorf-kerettantervben 

Tanulási környezet 

A tanulási folyamat sikerességét külső és belső feltételek egyaránt befolyásolják. A tanuláshoz nem-

csak idő, hanem hely is szükséges. 

Az eredményes tanulás feltétele a megfelelő tanulási környezet, ezért a Waldorf-iskolák törekednek 

az osztálytermek és a berendezések (bútorok, kiegészítők, képek, stb) esztétikus kialakítására. A 

Waldorf-iskolák támaszkodnak arra, hogy az esztétikus iskolai környezet (épület, udvar, iskolakert) 

jótékony hatással vannak a figyelemre, így a tanulási eredményekre is. A külső tanulási környezet 

optimális feltételeinek biztosítása mellett azonban nélkülözhetetlen a személyes szükségleteknek 

megfelelő belső motiváltság is a tanulás eredményességéhez. A pedagógus személye és a tanulók 

egymással és egymástól való tanulása felébreszti a tanulás iránti igényt. 

Egyénre szabott tanulási lehetőségek 

A Waldorf-iskola osztályai minden esetben heterogén tanulói csoportot alkotnak. A tanulókat az in-

dividuális fejlődési útjukon haladva egy-egy életszakaszban különböző tanulási és szociális képes-

ségek jellemzik, így nem egyformák sem pszichológiai értelemben, sem a megszerzett tudás, ké-

pességek, kialakult készségek vonatkozásában.  

Pedagógiai szempontból az egyénre szabott tanulási lehetőségek azt jelentik a Waldorf-iskolában, 

hogy a pedagógusok minden tanulót a saját képességeikre építve próbálnak segíteni. A differenciá-

lás ebben az értelemben nemcsak a tanulás tartalmára, hanem módszereire és eszközeire is vonat-

kozik. Eszerint ugyanahhoz a végeredményhez – ugyanahhoz a tudáshoz – különböző utakon is 

eljuthatnak, mivel a különböző tanulók igényeinek különböző utak felelnek meg.  



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
46 

A Waldorf-iskola tantárgyi rendszere lehetőséget ad a csoporton belül megjelenő képességek széles 

körben történő eloszlására. Mivel a művészeti és a gyakorlati tárgyak a közismereti-intellektuális 

tárgyakkal azonos súlyt képviselnek, így a kevésbé intellektuális, de jó praktikus vagy művészi ké-

pességekkel megáldott tanulók megélhetik a művészeti-gyakorlati tevékenységekben való jártassá-

gukat, tehetségüket, így kevésbé alakul ki a csoporton belül csupán a mérhető tanulási eredmé-

nyekre fókuszáló hierarchia.  

Képesség-kibontakoztatás támogatása 

A képességek kibontakoztatásának támogatása a Waldorf-iskola egyik legfontosabb nevelési-peda-

gógiai elve. A valódi képesség megszerzése azt jelenti, hogy a tanulók a tanulási folyamatot „elfe-

lejtve” képesek a megszerzett ismereteket képességgé, készséggé alakítani. A valódi képesség 

megszerzéséhez egy tudatosan vállalt, kimért tanulási út vezet, ahol az ismeretek begyökereződnek 

és kompetenciává érnek. Ezért lényeges módszertani elem a Waldorf-iskolák gyakorlatában az ún. 

„késleltetett írás és olvasás-tanulás”, ahol a tanulási folyamat 2-3 éve alatt a tanulók valódi, mara-

dandó, a gyakorlati életben is beváltható képesség birtokába jutnak. 

A képesség-kibontakoztatás támogatásához valódi emberismeretre van szükség, hiszen a pedagó-

gusnak tudatában kell lennie, hogy a gyerekeknek egy adott életkorban milyen képességeik vannak. 

A pedagógus feladata, hogy a gyerekek kinyíló képességeit a tananyagon és a különböző iskolai 

tevékenységeken keresztül megfelelő módon támogassa és fejlessze.  

 

2.3. A köznevelési rendszer egyes feladataira vonatkozó szabályok és a Waldorf-kerettan-

terv viszonya 

Az etika/hit és erkölcstan oktatás 

A Nemzeti Alaptantervben meghirdetett egyik alapgondolat: „Az erkölcsi nevelés a minden ember-

ben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését jelenti; ami nem kifejezetten egyik vagy másik tantárgy 

feladata.” Sok ponton megfelel ennek az elvnek a Waldorf-kerettanterv: számos lehetőséget biztosít 

arra, hogy különböző tantárgyak hatékony eszközei legyenek az erkölcsi nevelésnek.  

A Waldorf-iskola életre hívása eleve feltételez közösségi akaratot és folyamatos közösségépítő te-

vékenységeket: olyan szülői együttműködést igényelnek az iskolai élet mindennapjai, az intézmény 

fenntartása, amely csak tudatos, mélyen etikai jellegű döntéseken alapulhat. Az önigazgató tantes-

tületi együttműködés is példaértékű cselekedet mind a diákok, mind a családok számára.  

Az, hogy az iskolák évrendje a keresztény kultúrkör szellemi működéséhez kötődik, élővé teszi a 

kötődést az európai hagyományokhoz. Tantárgyaink közül a szabad vallás tanterve az, amelyik leg-

közvetlenebb módon felveti, s a lehető leggyakorlatibban tárgyalja is az alapvetői emberi etikai kér-

déseket. Az ünnepeink tárgyalásakor már tettünk utalásokat, milyen általános emberi értékekhez, 

keresztény hagyományokhoz kapcsolódunk általuk. Ezen események életre hívásához tudatosan 

átgondolt és felépített iskolai működésre van szükség: a változás és a hagyományokhoz kötődés 

kiegyenlítési folyamatát kell örökösen éltetni. Tantervünk horizontális és vertikális felépítésében is 

egy mélyebben végiggondolt moralitás fejeződik ki: a tantárgyi összefüggések, témaválasztások, 

tantervi ívek a gyermekek életkori sajátosságainak embertani ismeretein alapszanak.  

A Waldorf-tanári működésnek egyik alappillére a folyamatos részvétel a tanártovábbképzéseken, 

iskolák közötti pedagógiai tanári konferenciákon. A társadalmi elkötelezettség intézményi kifejező-

dése a Waldorf-iskolák szakmai és érdekvédelmi szervezetének, a Magyar Waldorf Szövetségnek 

a léte. 

A tanterveinknek jelen szűk keretek között a szabad vallás fent említett szerepén túl még három 

vonulatát szeretnénk felmutatni. Az emberi történetek által való nevelés: alsóbb évfolyamokon a 

népmesék, állattörténetek, szentek élete, bibliai teremtéstörténet megismerése révén találkoznak a 

gyerekek archetipikusan eredendő morális kérdésekkel. Ez a folyamat az individuális 
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életlehetőségek mintáit adó életrajzok elbeszélésével folytatódik a felsőbb évfolyamokban. A törté-

nelem tanításának megjelenésével, az emberiség történetének megismerésével már ötödik osztály-

tól megvalósul a NAT egy másik célja az etika tanításával: amely „feltárja és fogalmilag megragad-

hatóvá teszi azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak és 

segíti a kulturális sokszínűség értékének felismerését”. A középiskolában már nem csupán a humán 

tantárgyak adják meg a lehetőséget arra, hogy tiszta filozófiai értelemben vitassanak meg etikai 

kérdéseket: a természettudományos tanulmányok idején sorra vetődnek föl fejlődéselvű korunk sok-

sok ellentmondásosságot hordozó és morális kérdéseket feszegető gondjai. 

Egész napos iskola 

A Waldorf-iskola az egész napos oktatási feladatot az organikusan felépített órarend segítségével 

valósítja meg. A közismereti tárgyak mellett a mindennapos testmozgás és a komplex művészetok-

tatás tevékenységei nyújtanak lehetőséget az egészséges napirend kialakításához. Így elsősorban 

az intellektust igénybe vevő tárgyak nyitják a napot, majd az idegennyelvek és a készségtárgyak 

következnek. Az alapfokú művészetoktatás tárgyai és a testmozgás általában az egész napos isko-

lai rend részeként a kötelező tanítási idő végén jelennek meg. A kisebbek délutáni foglalkozásaihoz 

a szabad játékkal és a vezetett tevékenységekkel működő napközi ad a tanulók életkori sajátossá-

gainak megfelelő keretet. 

Természettudományos nevelés 

A Waldorf-iskola természettudományos nevelésének alapja a vizsgált jelenségek lényegének meg-

ismerése. Ehhez a legfontosabb, hogy a pedagógus nem kész definíciókat közvetít a gyerekeknek, 

hanem arra törekszik, hogy a tanulók minél szélesebb körben szerezhessenek érzékszervi és átél-

hető, gyakorlati tapasztalatot a jelenségek megismerésekor. Ezek a „személyesen átélt tapasztala-

tok fognak belső átéléssé mélyülni, és ezt hatja át a gondolkodás ereje”. A tanulók így képessé 

válnak a jelenségek objektív, elfogulatlan megfigyelésére, és az okok és magyarázatok megtalálá-

sára. Mivel nem kész tudást kapnak a tanulók a világról, hanem kutató módon közelítenek hozzá, 

így a természettudományos vizsgálatok során újabb és újabb kérdések merülnek fel a bennük, és 

kinyílik az érdeklődésük. A Waldorf-iskola tehát nem a jövendő tudós-generációk kiképezésére tö-

rekszik, hanem arra, hogy olyan felnőttek hagyják el az iskolát, akiknek kérdéseik vannak, akik kriti-

kailag használják a tudományokat, és akik között vannak olyanok is, akik még hozzá is tudnak tenni 

valami újat az eddigi tudományos ismeretekhez és szemlélethez. 

A mindennapos testmozgás 

A mindennapos testmozgás a Waldorf-pedagógia alapvető célkitűzéseivel teljesen egybeesik: alsó 

és középső tagozaton a mindennapi főtanítás ritmikus részeként tudatosan alkalmazott eszköze a 

pedagógiánknak a dramatizált játékok által, a betűírásban, a számolás gyakorlásában, később pedig 

az egyre bonyolultabb, különböző eszközökkel történő ritmus-, egyensúly- és mozgásgyakorlatok-

kal. A főtanítás után tartott hosszú szünetek egyik célja szintén a megfelelő mozgásidő biztosítása. 

Az euritmia mozgásművészeti tantárgy tizenkét évfolyamon keresztül egyedi része a Waldorf-tan-

tervnek. A Waldorf-pedagógia sajátos testnevelési módszere, a Bothmer-gimnasztika pedig a külön-

böző életkorok sajátosságaira felépített tudatos rendszerével szintén a mozgás elsőrendűségének 

elfogadásán és ismeretén alapszik. A mindennapos testmozgásról elmondhatjuk, hogy nem csupán 

céljaink, hanem pedagógiai eszközeink közé tartozott: mindig is gyakorlata volt pedagógiánknak. 

A mindennapos művészeti nevelés 

A Waldorf-pedagógia egyik alappillére a művészeti nevelés. Alapelgondolásunk, hogy a művészetek 

általi (s nem művészetre, művésszé!) nevelésnek, ugyanúgy mint a mindennapi testmozgásnak 

döntő szerepe van az akarati nevelésben. Az általános Waldorf-képzés tizenkét éve alatt a zenei, 
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képzőművészeti, drámai és tánc(-mozgás)-művészeti képzésnek is szerepe van. Nem „csak” egyik-

nek vagy másiknak, hanem arányosan megalkotva egy-egy évfolyam pedagógiai munkáját: mind-

egyiknek a tizenkét évfolyamon keresztül. A négy művészeti szakág minden évfolyamon általánosan 

megjelenik a kerettantervben. Legalább háromezer órában végeznek művészeti tevékenységet a 

Waldorf-diákok a tizenkét év alatt. Kialakult képességeikről évszak ünnepek (hóünnepek) előadá-

sain, belső iskolai kiállításokon, kis-koncerteken, drámabemutatókon, s nem utolsó sorban a nyol-

cadikos és tizenkettedikes zárómunkáik elkészítésekor és az összművészeti erényeket felmutató 

színdarab bemutatóikon tesznek tanúbizonyságot. A cél természetesen a világ jelenségeire nyitot-

tabb, illetve a zajló életbe beépülni tudó, alkotó-tevékeny személyiség életre segítése. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

A Waldorf-pedagógia szemléletében tükrözi a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról  szóló érvényes jog-

szabályokat, valamint a Nemzeti Köznevelési Törvény irányelveit. Amellett, hogy a hatályos törvényi 

kereteken belül alkalmazkodik a különböző tanulási és/vagy viselkedési problémák leírására felállí-

tott kategóriákhoz mint sajátos nevelési igény (továbbiakban SNI), tanulási, beilleszkedési nehézség 

(továbbiakban TBN), hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet (továbbiakban HH, 

illetve HHH), azonban a tanulókat érintő problémák esetén nem a deficitorientált orvosi modellt, ha-

nem a korszerűbb tanulás és részvétel orientált szociális modellt veszi alapul. E szemléletben spe-

ciálisan a gyermek nehézségeit figyelembe véve kell megteremtenünk az iskolai nevelés-oktatásban 

való részvételének feltételeit. 

A Waldorf-pedagógia nevelési attitűdje a különböző integrációs szemléletek közül az inkluzív formá-

hoz áll a legközelebb, a következő ismérvek miatt: 

Felismeri és tiszteletben tartja a tanulók közötti egyéni különbségeket, függetlenül attól, hogy azok 

miből erednek, és az iskolai élet mely területén jelennek meg. 

Ez a szemlélet a Waldorf-iskola egész életét áthatja: megjelenik az osztálytermi munkában és a 

tanórán kívüli nevelési helyzetekben, a tanári kollégium munkájában, valamint a szülőkkel való kap-

csolatban is. 

Az adott korosztály fejlődési sajátosságait tartja szem előtt, ehhez rendeli az aktuális osztályfokon a 

tananyagot. 

Szöveges értékelést alkalmaz, melyben a tanuló önmagához mért fejlődését is megjeleníti. 

A teljes személyiség fejlesztésére törekszik, nem pusztán a tudás megszerzésére koncentrál, a ne-

velési tanítási folyamatban is támogatja a tanulói sokféleséget. 

Fontosnak tartja, hogy minden gyermek a lehető legnagyobb aktivitással vegyen részt a tanulási 

folyamatban. 

A gyermek kiegyenlített, harmonikus fejlődésére, ilyen módon a megelőzésre fókuszál. 

Fontosnak tartja a tanulást támogató környezet kialakítását, elkötelezett abban, hogy felismerje a 

tanulás és a részvétel akadályait és mérsékelje azokat. 

Az integrált (inkluzív) oktatás akkor vezethető be a Waldorf-iskolában, hogyha a közösség (tanári 

kollégium, szülők közössége és a fenntartó együttesen) elkötelezettek annak feltételeit megterem-

teni, s ezt programként az iskola fejlesztési tervébe ágyazni. 
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2.4. A NAT 2020 és az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciák és a Waldorf-iskolák 

kerettanterve 

A NAT 2020 az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átívelő 

általános kompetenciákat. A Waldorf-kerettanterv pedagógiai-nevelési szemlélete illeszkedik a kom-

petencia-fejlesztésre építő tanuláshoz, így összhangban áll mind a NAT mind az Európai Unió aján-

lásaival. 

A tanulás kompetenciái  

Kisiskolás korban a tanulás elsősorban a tananyag átélésén és a cselekvésen, tevékenységeken 

keresztül valósul meg. A gondolkodási tevékenységet is az érzésekkel és az akarattal hozzuk kap-

csolatba a tanulási-tanítási folyamatokban. Későbbiekben fontos szerepet kapnak az érzékszervi 

tapasztalatok útján szerzett ismeretek. Ekkor a belső átéléssé mélyült érzékszervi tapasztalatokat 

hatja át a gondolkodás ereje. Így tudnak eljutni a tanulók a vizsgált jelenségek lényegéhez, így jutnak 

valós ok-okozati összefüggésekhez. A középiskolában a tudatosan felépített tanulási folyamat célja 

a következtetésen és az ítéletalkotáson keresztül kialakított fogalom elérése. Ekkor képesek a tanu-

lók átélt, feldolgozott, individualizált fogalmakat alkotni a világ jelenségeiről. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegennyelvi) 

A Waldorf-iskola alapvetően a személyes jelenlétre és az interperszonális érintkezésekre épít. A 

tanulási tevékenységekben való személyes részvétel kellő alapot jelent ahhoz, hogy a tanulók ké-

pesek legyenek az érzéseiket és a gondolataikat elsősorban a személyes emberi interakciókban 

közvetíteni, és a különböző csatornákon keresztül a lehető legpontosabban, a kontextushoz kap-

csolódó normák által szabályozott viselkedésben kifejezni. A Waldorf-tanterv komplex művészetok-

tatásának célja a szociális és érzelmi nevelés, amely a kommunikációban az empatikus részvételt 

fejleszti. 

A Waldorf-iskola egyik sajátossága, hogy első osztálytól kezdve két élő idegennyelvet tanít, így a 

gyerekek idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése már kisiskolás korban elkezdődik. Ezt a kész-

séget erősítjük a 12 évig párhuzamosan futó nyelvórákkal és a különböző csoportos nyelvi projek-

tekkel (pl.: közös művészeti projektek más országok Waldorf-iskoláival), illetve a tantervi tevékeny-

ségek idegen nyelvi környezetben való megvalósításával, pl.: szociális praktikum a Waldorf-peda-

gógia szemléletével dolgozó szociális intézményekben külföldön (Camphill-ek).  

A digitális kompetenciák  

A kerettantervben szereplő Digitális kultúra tárgy anyaga elméleti alapozást és kisgyermekkortól 

kezdve gyakorlati nevelési tanácsokat ad a szülők és a tanárok kezébe. Alapvető célunk itt is a 

digitalizációtól áthatott és befolyásolt mindennapi életünk értékelvű szervezésének, tudatos és fele-

lős egyéni irányításának megtanítása.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

A matematikai és gondolkodási kompetencia alatt olyan felkészültséget értünk, amely alkalmassá 

teszi a tanulókat arra, hogy különböző helyzetekben tudatosan, praktikusan és hatékonyan csele-

kedjenek. Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódá-

sokra épül. A matematikai kompetencián belül jelentős például a gondolkodási képesség, de ez 

többfajta képességen keresztül realizálódik (pl. rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív 

következtetés, érvelés), és ezeknek más területen is működő komponenseknek kell lennie. Tehát a 

matematika tanórákon vagy tanórán kívüli foglalkozásokon fejlesztett gondolkodási képességnek 

más tantárgyak tanóráin (más területeken) is alkalmazható képességgé kell válnia, s fordítva is fenn 
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kellene állnia, pl. egy nyelvtan órán fejlesztett elemző képesség a matematika órán is alkalmazásra 

érett kell, hogy legyen. 

A Waldorf-iskolában az osztálytanítói rendszer lehetőséget ad arra, hogy a pedagógus az egyes 

tevékenységeket és a tantárgyakat interdiszciplináris módon kezelje, így a gondolkodási kompeten-

ciákat tantárgyakon átívelő módon tudatosan is fejleszteni tudja. A praktikus gondolkodás képzése 

a Waldorf-iskola egyik legfontosabb törekvése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

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

lesztése. Pedagógiai működésének egyik alappillére a diákok együttműködési készségének, az egy-

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

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

együttműködésen alapuló tanulásnak, a nagyobb csoportok közös művészeti előadásainak, fellépé-

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

képzőművészeti tantárgyak az akarati nevelés legfőbb eszközei: az évek múltával egyre fokozottab-

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

Az új Waldorf-kerettanterv ajánlásaiban megfogalmazottak szerint iskoláinknak törekedniük kell az 

inkluzív jellegű közösségépítésre: céljai között elhangzik, hogy el- és befogadó, együttműködő és 

ösztönző légkör jöjjön létre az iskolában. Ezen általános működési elv szerint a diákok személyiség-

fejlődésének egyik csúcspontja a tizenegyedik évfolyamban megvalósítandó szociális gyakorlat. Az 

egyéni felelősségvállalás gyakorlati próbája minden diákot szembesít az emberélet közösségi és 

egyéni határaival is, megtapasztalják a valóságos segítség jelentőségét a szociális kapcsolatokban.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

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

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

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

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

lehetőségét, hogy a diák jövendő életútjának irányai felé mozduljon. Ennek a felismerési és ön-meg-

ismerési folyamatnak a támogatására irányul tizenkét éven keresztül a művészeti nevelés, az élet-

korok sajátosságait figyelembe vevő tantervi koncepció, az iskolai gyakorlatok sora. A végső célki-

tűzés, hogy a diák egyéni adottságaiból fakadó képességeiben is kiteljesedve döntéseket meghozni 

tudó emberként hagyja el az iskolapadot.  

A felnövekvő ember képességeinek kibontakoztatása érdekében a pedagógiai gyakorlatot az élet-

kori sajátosságok figyelembe vételével alakítjuk ki. Így abban az időben, amikor a képességfejlesz-

tés, a képszerűség és az ismeretek átéltetése által a gyerekek érzelmi életének kibontakoztatása a 

cél, a tevékeny tanuláson keresztül fejlesztjük a kreatív gondolkodásukat és a kreatív alkotómunkát. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák  

A Waldorf-iskolák három alappillére az életismeretre, a szociális ismeretekre és a gazdasági isme-

retekre támaszkodó pedagógiai szemlélet. 

Az új magyar Waldorf-kerettantervben több tantárgy témaköreiben is megjelenik a vállalkozói kom-

petenciák fejlesztése. A pénz világunkat alakító szerepének tudatos végiggondolásán alapuló gaz-

daságtan-tanterv ötödiktől a nyolcadik osztályig alapvető gyakorlati-logikai készségeket igyekszik 

kialakítani a gyermekekben; majd a kilencediktől a tizenkettedik osztályig tartó időszakban már na-

gyobb rálátást kíván adni a gazdaságot működtető, de akár a világgazdaság változásait meghatá-

rozó folyamatokra.  
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A Waldorf-iskolák támogatják az egyéni és csoportos kezdeményezőkészséget, amely az innová-

ciós kompetencia megszerzésének alapja. A Waldorf-iskolák projektszemlélete – tömbösített okta-

tásszervezés, éves munkák, művészeti projektek, stb – és a praktikus élethez való kapcsolódás 

igénye a vállalkozási attitűd kialakítását segíti. A középiskolai gyakorlatok – a 9. osztályos mező-

gazdasági gyakorlat, a 11. osztályos szociális gyakorlat és a lehetőségként kihasználható 12. osz-

tályos ipari gyakorlat – során a tanulók reális tapasztalatokra tesznek szert a munka világából.   
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A FEJLŐDÉS ÁLLOMÁSAI A TANTERV SZEMPONTJÁBÓL – A HORIZONTÁLIS 

TANTERV 

A horizontális tantervben a tantárgyakat évfolyamokra lebontva tárgyaljuk, úgy, ahogyan azokat egy 

közel azonos életkorú gyermekekből álló osztálynak egy iskolai tanév során tanítjuk. Ezt követően 

a vertikális tantervben mutatjuk be azt, hogy az egyes tantárgyak hogyan épülnek fel évről-évre az 

első osztálytól a tizenharmadikig. A horizontális tantervben utalunk ara, hogy az egyes tantárgyak 

hogyan kapcsolódnak egymáshoz, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Ez egyben arra is 

lehetőséget teremt, hogy felvázoljuk az egyes korcsoportok fejlődésbeli sajátosságait. A vertikális 

tantervi részben a tanulás spirális jellegét vázoljuk fel, amelyben az új készségek és képességek a 

már meglévőkre épülnek, és ahol az egyes témákat az életkoroknak megfelelő szempontból is be-

mutatjuk. 

A tanároknak úgy kell alkalmazniuk a tantervet, hogy az megfeleljen a gyermekek szükségleteinek. 

Ennélfogva fontos, hogy tisztában legyünk azzal a ténnyel, hogy az alább leírt epochális és 

szaktárgyi órák esetében a tanári megközelítés minőségi különbségei legalább akkora súllyal 

szerepelnek, mint maga a tananyag. Ezek a különbségek alakítják a tantervet annak megfelelően, 

hogy a gyermekek szellemi, pszichológiai vagy fizikai értelemben milyen fejlettségi szinten állnak. A 

Waldorf-iskolában minden tanárnak feladata, hogy formálja, újraértékelje és megújítsa a tantervet. 

Caroline von Hydebrand (1925) az első Waldorf-tanterv összeállítója a következőképpen fogalmazta 

meg a tanterv lényegét: „Az ideális tanterv magán viseli a fejlődő emberi természet különböző élet-

kori szakaszokban változó képét, de mint minden ideál szemben áll az élet teljes valóságával, és 

ahhoz kell igazodnia. Ehhez a valósághoz sok minden tartozik: az osztály előtt álló tanár személyi-

sége, maga az osztály, minden egyes tanuló saját teljes világával, hozzátartozik a világtörténelmi 

idő és a földnek azon a helyén érvényes iskolai törvények és hatósági előírások, ahol a tantervet 

megvalósítani kívánó iskola áll. Mindezek módosíthatják az ideális tantervet, változtatást és egyez-

tetést követelhetnek. Azt a nevelési feladatot, amely elé a növekedő ember lénye állít minket, csak 

akkor tudjuk megoldani, ha a tanterv önmagában alakítható és képszerű.” 

 

9. évfolyam 

Fejlődési jellegzetességek 

A történelemórák újra a 15–20. század közötti időszakot tárgyalják. A cél az, hogy a diákok megis-

merjék a korszak azon vezető eszméit, amelyek új fejlődési folyamatokat vezettek be a történelembe 

(francia forradalom, amerikai függetlenségi háború és az amerikai alkotmány, az oroszországi for-

radalom stb.) Ezek az eszmék gyakran gonosz hatalmi eszközzé is válhatnak – mint ahogy a Szov-

jetunió vagy a Harmadik Birodalom megszületése is mutatja. Ezeken a példákon keresztül világossá 

válnak azok a problémák, melyeket a fiatalok magukon is éreznek a kilencedik osztályban: ahogy 

az ideáltól a megvalósulásig vezető úton szükség van a valóság érzékelésére, ahogy a morális me-

revség és a fanatikus idealizmus következménye erőszak és történelmi kudarc is lehet. 

A történelemepocha célja, hogy felébressze a fiatalok világ iránti érdeklődését. A földgömbről eltűn-

nek az utolsó „fehér foltok” is, az emberi tudat lassanként egységében kezdi el szemlélni a Földet. 

Azokkal a történelmi erőkkel is meg kell ismerkedniük, melyek a világ jelenlegi helyzetét határozzák 

meg. Az új évezred kezdete egy olyan összetett világot hoz magával – gondoljunk a hidegháború 

végére, Ázsia és Afrika véget nem érő konfliktusaira, az elhúzódó posztkolonialista időszak dezin-

tegrációs erőire –, amelyben a fiataloknak orientációs pontokra van szükségük. A világgazdaság és 

a kommunikációs rendszerek globalizációja új korszakot hozott a világtörténelemben, mely rendkívül 

izgalmas a tanulók számára. A diákoknak az elektronikus média, s különösen az internet területén 

egyre növekvő tudását is „globális kontextusba” kell helyeznünk. 
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A fizikaepochában az emberi kutatótevékenység és a felfedezések fontos vívmányait tárgyaljuk: a 

gőzgépet, a gőzmozdonyt, a robbanó- és az elektromotort, a villanyégőt, a telefont, a számológépet, 

a televíziót, a lézert és a számítógépet (néhányat ezek közül már 8. osztályban). A tanulók 9. osz-

tályban a 18–19. század racionálisan kidolgozott technikájával foglalkoznak. Számos technikai újítás 

ezek közül forradalmasította az emberek mobilitását és kommunikációs lehetőségeit. A téma feldol-

gozásakor az egyik legizgalmasabb feladat annak a kapcsolatnak a feltárása, ami az egyes gépek 

feltalálása, és a használatukból fakadó tudati változások között figyelhető meg. Fontos, hogy tár-

gyaljuk ezeknek a felfedezéseknek a mindennapi életre gyakorolt hatását, csakúgy, mint azt is, mi 

várható, ha még korszerűbb berendezések és rendszerek váltják fel a jelenlegieket. A tanulók a 

posztindusztrializmus korszakába nőnek bele: erre fel kell őket készítenünk. 

Ennél a témánál döntő, hogy a diákok megismerkedjenek azokkal az emberekkel, akiknek az eszméi 

és elszántsága ezekhez a felfedezésekhez vezettek. Ezeken a példákon keresztül a technikát mint 

az emberi gondolat megvalósulását ragadhatják meg. Ezen gondolatmenetek műhelyébe, illetve a 

feltalálók életrajzába való betekintés a mai kultúrpesszimizmus ellenében lelkesítheti őket. 

Matematikában az egyenletek és a valószínűségszámítás áll a középpontban. Ez a formális logika 

szerinti gondolkodásnak jó gyakorlóterepe. Másodfokú egyenletekkel dolgozunk, valamint terület- 

és térfogatszámításokat végzünk. 

Geometriában egyszerű, szabályos platóni testeken próbáljuk meg, hogy előbb egy belső képet al-

kossunk róluk, s csak azután rajzoljuk le őket. Ezt – különösen a szerkesztését tekintve – egyszerű, 

térben jól átlátható, ferdenézeti ábrázolási móddal, illetve függőleges párhuzamos projekcióval vé-

gezhetjük el. Hasonló módon járunk el a kúpszeletekkel is: mindez újdonság a 8. osztályhoz képest. 

Ellipszist, parabolát és hiperbolát szerkesztünk. 

Biológiában folyatjuk a 8. osztályban megkezdett embertant: az ember csont és izomrendszerét tár-

gyaljuk, valamint az érzékszerveket, melyek segítségével az ember a fizikai létezést tapasztalja 

meg. Az előző évben elkezdett témák továbbvezetésével ezúttal lényegesen mélyebbre hatolhatunk 

a csontrendszer felépítésének és funkciójának tanulmányozásában. Tudat alatt éppen ezekkel a 

kérdésekkel van elfoglalva egy tizenöt éves: többek között a gravitáció leküzdésével – a felegyene-

sedés egész témaköre centrális helyet foglal el ebben az életszakaszban. 

A földrajz felső tagozaton a Föld egészével kezd el foglalkozni. A 9. osztályban először a kőzetbu-

rokkal. A fiatalok újonnan felébredő, de még rendezetlen személyiség erőit, és egyre növekvő véle-

ményformáló képességüket igyekszünk a geológiai jelenségekre irányítani. Létünk fizikai alapjainak 

szakszerű megismerése, annak tektonikai és geomorfológiai folyamatai tájékozódási pontokat nyújt-

hatnak, és érzékeltethetik, hogy a földfelszín szerkezete nagymértékben a felszín alatti dinamikus 

erők munkájának következménye: az erózió szinte érzékelhetetlen, mégis terméketlenítő folyamata 

és vele szemben a vulkanikus tevékenység bemutatása által a változások szélsőséges formáit tár-

hatjuk a tanulók elé; a leülepedés kiegyenlítő és újraépítő folyamatának ábrázolásával stabilizáló 

középutat érzékeltethetjük. Az erő és időskálák szélsőségei olyan polaritások, melyek jól tükrözik 

azokat a végleteket, amelyekben a fiatalok a világot megtapasztalják. 

Kémiában az anyagok keletkezési folyamatait tekintjük át: az égés és az izzítás termékeit, az elsze-

nesítés eredményét, a szerves anyagok lebomlásának folyamatát egészen a humuszképződésig, a 

kőolaj kialakulását, a növényekben lezajló átalakulási folyamatokat. A desztilláció kapcsán a diákok 

átélik az anyagok előbb illékonnyá, majd újból kézzelfoghatóvá válását, a tisztulást és a tisztítást – 

olyan folyamatokat, amelyeken maguk is átesnek. 

A művészettörténet, amely a felső tagozat elején új tantárgyként jelenik meg, központi jelentőségű 

a 9. osztály számára. A természettudományos tárgyak (fizika, kémia) szigorú törvényeit kell ellen-

súlyoznia, és egy egészen más világot a diákok elé tárnia, amelyben az ember szabadon teremtheti 

meg önmaga törvényeit. A szobrászat és a festészet remekműveivel való megismerkedés során 

örömét leli a művészetben, és azt tapasztalhatja, hogy a művészi tevékenység egy olyan terület az 
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ember számára, ahol a szabadság, a szabad alkotás megélhető. Az európai iskolákban a nyugati 

kultúrhagyományt az ókori egyiptomi művészettől kezdjük megismerni, ezt követi a görög, a római, 

majd a kora keresztény művészet tárgyalása egészen a középkorig, majd az itáliai reneszánsz kez-

detei. Legfontosabb feladatunk, hogy érzékeltessük: a művészetben az emberi tudat változásait kö-

vethetjük nyomon. 

Rajzórán a fekete–fehér polaritásában dolgozunk, tehát teljesen abban a szélsőséges világban, 

amelyben a 9. osztályosok élnek. A diákok saját lelki szükségleteiket élhetik meg a polaritásokkal 

tudatosan foglalatoskodó alkotó munka során. Különösen fontos a sötétből a világosba való átlépés, 

az élet kritikus, átmenetet képező „szürke területeinek” feltárása. 

Az irodalomtanításban szintén több fő téma állhat egymás mellett. Az egyik epocha a dráma és 

színház kezdeteivel foglalkozhat. Szakrális eredeténél fogva mind a tragédiának, mind a komédiá-

nak megvannak a maga spirituális vonatkozásai. Ebben az életkorban különösen fontos megtapasz-

talni a szakrálistól a világi felé vezető átmenetet. A drámát mind elméleti, mind történeti keretbe kell 

helyezni. Természetesen a gyakorlatban is meg kell tapasztalniuk mindezt drámaműhelymunkák és 

játékok segítségével. Ennek a folyamatnak az ókori dráma tárgyalása lehet a csúcspontja: Szophok-

lész hősei a legmagasabb rendű személyiségek tanulmányozására teremtenek lehetőséget. Alka-

lom adódik arra is, hogy benső kapcsolatot alakítsanak ki, újraépítsék a kamaszkor során meglazult, 

vagy esetleg teljesen elveszett kapcsolatot a nyelvi szellemiséggel.  

Másik téma lehet a humor. A humor távolságot teremt a jelenségek és önmagunk között, ezáltal 

megtanítja a tanulókat arra, hogy a dolgokat különböző perspektívából lehet szemlélni. Ennek révén 

fontos lélektani felfedezésekre tehetnek szert az emberi természetre vonatkozóan. Ezenkívül a hu-

mor elvesz valamennyit a kritika éléből, és elviselhetőbbé teszi az önmagunkról alkotott képet is. A 

nevetés az individuális ember olyan különleges képessége, ami segít feldolgozni azt, ami vele tör-

ténik. A különböző lelkiállapotokat, így az együttérzést, a részvétet, a sírást, a nevetést valamin vagy 

valakivel együtt, szintén meg lehet szociális és pszichológiai szempontból is vizsgálni. Ha ezeket a 

lelki minőségeket az esztétikum segítségével hívjuk életre, a kilencedikesek átélhetik a világ ellen-

tétei közt szüntelenül fennálló feszültséget, de felcsillanhatnak számukra a feloldás lehetőségei. 

Ahhoz, hogy a diákok megtalálják saját hangjukat – csakúgy, mint az íráskészség esetében –, gya-

korlásra van szükségük. Megkönnyíti a nyelvvel való új, tudatos kapcsolat kialakulását, ha külön-

böző stílusokat gyakorolnak írásban és szóban, esszéket, tanulmányokat írnak, könyvbeszámolókat 

készítenek. Az a folyamat, amelyen a kamasz keresztül megy, melynek során az egyén eltávolodik 

saját kulturális környezetéről, kiterjed az anyanyelvre is. Ez vezet ahhoz, hogy a fiatalok egy saját 

„belső” használatú nyelvet dolgoznak ki, melyben azokat a kifejezéseket alkalmazzák előszeretettel, 

melyek a legkevésbé magától értetődők. A meghökkentés, melyet e nyelv a felnőttekből kivált, a 

folyamat lényegéhez tartozik. 

Az a tendencia, melynek során az egyén elidegenedik saját örökül kapott nyelvétől, előnnyé válik az 

idegen nyelvek tanulásánál. A tanulók olyan gondolkodásmódokkal és kifejezésekkel ismerkednek 

meg, amelyek anyanyelvükön szokatlanok, s élvezik az ebből adódó lehetőségeket. Olvasmányként 

olyan kutatók, mérnökök és más jelentős személyiségek életrajzát választhatjuk, akik a történelem-

órákon tanult korszakok meghatározó személyiségei voltak. Érleli a fiatalok eszményeit és céljait, 

ha olyan emberek életével ismerkednek meg, akik embertársaik előtt jártak a Föld meghódításában. 

Más kultúrákban való elmélyülés szintén szélesíti a kamaszok látókörét. A mai időkben különös je-

lentőséget kap az idegennyelv-oktatásban az, hogy a tanulók megértsenek másokat, legyenek azok 

„idegenek” vagy „menekültek”.  

Újra áttekintjük és rendszerezzük mindazt, amit nyelvtanból tanultak, s ezáltal az eddig gyakorlás 

által megtanult dolgok számára új megértési lehetőségek nyílnak. Az idegennyelv-tanítás mostanra 

már nem utánzásra és a nyelvben való megmerítkezésre épül, hanem a szövegek kívülről való meg-

tanulásán és alkalmazásán keresztül eljutott oda, hogy a diákok most már érteni akarják a nyelvet. 

Ennélfogva különösen fontos a kilencedik osztályban az egész nyelvtani rendszer szisztematikus 



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
55 

összefoglalása, mely szabályok, rendszerek tudatosításán, és idiomatikus szókapcsolatok összeha-

sonlításán kell, hogy alapuljon. Ez az az életkor, amikor a nyelvtankönyv a tanítás hasznos eszkö-

zévé válik. Korábban a tankönyveket referenciaként használhattuk, vagy azoknak a dolgoknak az 

ismétlésekor váltak hasznossá, amiket már tanítottunk. Most elérkezett az ideje az olyan szisztema-

tikus tankönyvek alkalmazásának, melyek absztrakt struktúrák és táblázatok segítségével építkez-

nek. Csakúgy, mint az irodalomtanításnál, a nyelvtan tanításánál is szükség van egyfelől humorra, 

életrajzok olvasására, és köznyelvi fordulatok alkalmazására, másfelől a kifejezések használatának 

pontosságára. Mind az olvasott szövegek, mind a nyelvtan elsősorban annak az egyensúlynak az 

elérését szolgálja, aminek az eredménye lehet, hogy a tanulók jobban tudjanak idegen nyelven kom-

munikálni.  

A zene tanítása hasonló nézőpontból indul ki. Nagy zenészek életrajzán keresztül érdeklődés éb-

redhet a diákokban ezek halhatatlan művei iránt. Hasznos lehet, ha „szembesítünk” egymással két 

jelentős művészt: a bécsi klasszikus zenében Mozartot és Beethovent, vagy a barokkban Händelt 

és Bachot. A barokk és a klasszika közötti különbséget a művészek műveiből vett példákon keresztül 

dolgozhatjuk ki. A diákokat arra kell rávezetnünk, hogy a művek vokális vagy hangszeres követése 

során ne csak az érzések újabb mélységeit fedezzék fel, hanem a „zenei nyelv grammatikáját” is 

kihallják, és képesek legyenek visszaadni a hangsorok változását, és ezáltal a barokk és a klasszika 

közötti stílusbeli metamorfózist is megértsék. Minden, aminek köze van a változásokhoz, befoga-

dásra talál, és a művészet támogatásával segíteni tudja a fiatalokat abban, hogy világosabban lás-

sanak saját „átépítési folyamatukban”. Kilencedik osztálytól kezdve a tanulók a felső tagozatos kó-

rusban énekelhetnek, illetve a felsős zenekarban muzsikálhatnak. 

Euritmiában a kilencedikesek számára a 20. századi és kortárs verseket, zeneműveket átgondoltan 

és szakszerűen alakítjuk át mozgássá és formává. A tanulóknak tisztában kell lenniük az euritmia 

formális elemeivel, meg kell tanulniuk, hogy miként kell megfelelő formát koreografálni különböző 

stílusú zenére vagy költeményre, nyelvi vagy nyelvtani elemekre, különböző hangnemekre. Lehető-

séget kell teremteni arra is, hogy a tanulók más táncformákkal is megismerkedjenek a társastáncok-

tól kezdve a legkülönfélébb modern táncokig. Mindeközben a fiataloknak tisztában kell lenniük a 

művészi elemekkel. Mint téma és eszköz nem hiányozhat a humor sem az órákról. Ahhoz, hogy az 

euritmiaoktatásban igazán magával tudjuk ragadni a fiatalok érdeklődését, alkalmat kell teremteni 

arra, hogy rendszeresen láthassanak (a 11. és a 12. osztály előadásain kívül is) professzionális 

előadásokat. Ösztönzően hat rájuk, ha elmélyült művészi munka eredményeként találkoznak az eu-

ritmiával. 

Kertművelésre ebben az osztályban vagy egy hosszabb ideig tartó epocha (tájépítés, útépítés, lép-

csőépítés, kerítésépítés), vagy egy mezőgazdasági gyakorlat keretében nyílhat mód. Egy vagy két 

hétig kell biztosítanunk, hogy a tanulók részt vehessenek az adott kerti és szántóföldi munkában. A 

fiataloknak a sok újdonság mellett alkalmuk van megtapasztalni, hogy a természet miként alakítja a 

hétköznapjainkat, sőt az egész emberi életet. A feladat természetesen az iskola és a helyi közösség 

lehetőségeitől függ. A gyakorlat során az a legfontosabb, hogy a tanulók igazi kemény fizikai mun-

kával, szerszámok használatával, munkafolyamatok és biztonsági eljárások elsajátításával, valamint 

az ilyen munkával együtt járó csapatmunkával ismerkedjenek meg. Maga a gazdálkodás sem ke-

vésbé fontos téma. Leginkább az, hogy megismerkedjenek a munka értékével, a környezet gondo-

zásának lehetőségeivel.  

Fafaragásórán egyszerű illesztéseket tanulnak meg és használnak fel. A textilmunka során egyéni-

leg kialakított szabásminták alapján dolgoznak (például szoknyát, zakót készítenek). Rézművesség 

(először esetleg csak a 10. osztályban) és kosárfonás órán igencsak elütő módszerekkel hasonló 

tárgyakat készítenek: például tálakat, serlegeket, különbözőfajta kosarakat – a belső tér ilyenkor 

mindig a kívülről jövő kemény munka árán alakul ki. Mindezekben a tevékenységekben az anyag 

természetét tapasztalják meg a tanulók. A gyakorlati munkába mindig bele kell építenünk az adott 

kézművesség gazdasági és ökológiai vonatkozásait is, különösen azokat, melyek a tájhoz, a 
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nyersanyaghoz és a munkafolyamathoz kapcsolódnak. Olyan tárgyakat kell előállítaniuk, melyek 

hasznosak a való világban, s nem csupán demonstrációs célokat szolgálnak. 

Az előbbiek vonatkoznak az informatikára is. Minden tanulónak bele kell látnia egészen a „kézmű-

vességtől” elindulva a számítógép születésébe: miként is lehet az „átláthatatlan dobozba” zárt tár-

gyat, az elvontan létező kártyákból, alaplapokból használati eszközzé építeni. 

Azon tanulók számára, akik valamilyen oknál fogva nem vesznek részt a teljes oktatási folyamatban, 

gyakorlati és szociális természetű egyéb órákat kínál a Waldorf-iskola. Ezeknek a tanulóknak lehe-

tőséget kell adni arra, hogy egy-egy speciális területen fejleszthessék magukat, ami az iskolán belül 

egyedi-egyéni felelősséget jelent a számukra: segítenek az óvodában, a konyhában, az iskola körüli 

munkákban, vagy az iskola színháza körül. Bármilyen feladattal bízza is meg az iskola a tanulót, 

fontos, hogy azt tapasztalja, hogy munkáját elismerés övezi, és így egyre jobban átérzi cselekede-

teinek súlyát. 

Pedagógiai célkitűzések a 9. évfolyamban 

Törekedni kell arra, hogy a 9. évfolyam végére a tanulók már:  

– érdeklődést tanúsítsanak az őket körülvevő világ iránt; az őket érdeklődő témákban a tudást 

fokozatosan önálló adatgyűjtés és kutatás útján szerezzék meg 

– strukturáltan gondolkozzanak és egyszerű logikai, ok-okozati következtetéseket tudjanak 

hozni, elmozduljanak az érzéseken alapuló ítéletalkotástól (8. osztály) a megértésből fakadó 

és megfigyelésen alapuló ítéletek irányába; tudjanak analitikus folyamatokat alkalmazni, és fel-

ismerjék az ezeket alátámasztó elveket, tudják, hogyan juthatnak a gondolattól az eszméig, az 

eszmétől a gyakorlatig, a felfedezéstől (7-8. osztály) a megvalósításig és a feltalálásig, tudják 

akaratukat eszméik szolgálatába állítani, ismerjék a technikát mint „ötödik királyságot”, a kultúra 

birodalmát, melyet az emberi lény hozott létre, és fedezzék fel a technikában a „földivé lett 

gondolatot” 

– ismerjék fel az élet különböző területein, különösen a művészetben, a szélsőségek közötti át-

menetet 

értsék, hogy a művészet és a tudomány a kulturális tudat történelmi változásaira reflektál: a 

művészek és tudósok világlátása műveikben jut kifejezésre 

– tanuljanak meg dolgozni, és váljanak képessé arra, hogy a munka segítségével tanuljanak; 

szerezzenek a tanulók annyi kézzelfogható gyakorlati tapasztalatot, amennyit csak lehetséges 

– tudjanak csoportmunkában dolgozni, és problémákat közösen megoldani 

 

10. évfolyam 

Fejlődési jellegzetességek 

Miben különbözik a tizedik osztály a kilencedik osztálytól? A közös munka során egyre inkább önálló 

személyiségek alakulnak ki. A cél az – s ilyen irányú lépéseket kell foganatosítanunk – hogy a tanu-

lók öntevékenységük révén önmagukra találjanak. A gondolkodás tisztasága és növekvő ítélőké-

pességük kell, hogy segítsen a diákoknak abban, hogy a szimpátia-antipátia bizonytalan érzelmi 

világától egyre jobban eloldják magukat. Erre szolgálhatnak azok a viták, melyeken a világ törvény-

szerűségeit analizálják, s ismerik meg gondolkodás révén. 

A biológiával kapcsolatban Rudolf Steiner tantervi ajánlása a következőképpen hangzik: „Érthetővé 

kell tenni az embert, mint egyedi lényt (...) A fizikai embert a szervekkel és a szervi funkciókkal, ezek 
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lelki és szellemi összefüggéseivel.” Kiindulópontként a morfológiai megközelítést választjuk, amelyre 

fokozatosan az élettani és a pszichoszomatikus szervvizsgálatot építjük. Ezenközben nyílik lehető-

ség arra, hogy összehasonlítsuk egymással az agyat és az idegrendszert. A szív és a keringési 

rendszer kapcsolatának feltárása rendkívül fontos érzelmi tapasztalat a tanulók számára. A fiatalok 

számára önmaguk egy olyan területe nyílik meg, ahol minden fejlődési folyamat kölcsönhatásokkal 

bír, s erre rendkívül fogékonyak ebben az életkorban. A földrajzepochában a holisztikus vizsgálat a 

víz- és levegőburokra, a klímazónákra és további szférákra (a Föld belseje, külső burkok) is kiterjed, 

valamint tárgyaljuk ezek sokrétű összefüggéseit és mozgásait is. Ezzel a bioszféra és az ökológia 

alapjainak megértését is továbbépítjük. A cél az, hogy a Földet egy olyan élő organizmusként fogjuk 

fel, amely a ritmusaiba és körforgásaiba való beavatkozásokra rendkívül érzékenyen reagál. 

A kertépítésben a művelés és a kultúrateremtés kerül előtérbe. Amennyiben a tizedik osztályban 

kertépítést is beiktatunk, akkor abban az esetben az oltás misztériumával foglalkozzunk. Ahogyan a 

kilencedik osztályban a mezőgazdasági gyakorlat helyettesítheti a kertművelést, úgy a tizedikben 

kertépítés helyett erdészeti gyakorlatot iktathatunk be. Ez nem feltétlenül helyettesíti a kertépítést, 

lehet kiegészítése és elmélyítése a fentieknek. Fontos ebben az életkorban, hogy a tanulók közvet-

len élettapasztalatokra tegyenek szert a legkülönbözőbb foglalkozások által. Az erdészeti gyakorla-

tot helyettesíthetjük valamely más munkagyakorlattal is. 

A történelemepocha keretében egy olyan nézőpont kerül előtérbe, amely érezhető összefüggésben 

áll a földrajzzal: az emberi és kulturális evolúció hátterében a föld és a földrajzi környezet változásai 

állnak. Lehetőség nyílik az emberi őstörténet megismerésére a homo sapiens megjelenésétől, és a 

mintegy 40 000 évvel ezelőtti paleolitikus forradalomtól kezdve. Ennek során alkalmunk van a jég-

korszaki magaskultúra művészetének tanulmányozására, amit az utolsó jégkorszak végén a mezo-

litikus átmeneti időszak követ. A mezőgazdaság kialakulása és az első állandó települések alapítása 

nemcsak a prehisztorikus ember gazdaságában számít nagy előrelépésnek, hanem az emberi tudat 

fejlődését is alapvetően befolyásolta. Ennek köszönhető a városi civilizációk kialakulása: vallásálla-

maikkal, templomaikkal, az írásbeliség kialakulásával, bürokráciájukkal, törvényeikkel és hierarchi-

kus szociális rendjükkel. Ugyanitt tárgyalhatjuk a jelentős technikai újításokat és a városiasodás 

egyéb következményeit, mint például azokat a betegségeket, melyek állatokról kerültek át az em-

berre. Ezen kultúrák tanításakor arra kell leginkább törekednünk, hogy összehasonlításokat végez-

zünk abból a szempontból, hogy a különböző földrajzi adottságú kultúrák hogyan birkóztak meg 

természeti adottságaikkal, és milyen társadalmi formációkat hoztak létre. A tanulók megtapasztal-

hatják az ember és a Föld kapcsolatának alakulását, miközben végigkövetik az egyéniség fokozatos 

kiemelkedését a csoportból, legyen az klán, törzs, vagy nemzet. 

A magyarepocha hasonló dolgokat közvetít, mint a történelem, amennyiben figyelmét a mítosztól az 

irodalom kialakulásáig vezető útra irányítja, és végigköveti azt a változást, ahogyan kiválik a kezdeti 

közösségi, rituális-vallási művészetből az egyén hangja. Egy másik epochában módot teremthetünk 

arra, hogy egyszerre foglalkozzunk nyelvészettel, a költészet dikciójával és esztétikájával, melynek 

során feltárhatjuk az emberi nyelv eredetét és struktúráját. 

Művészettörténetben ez ideig elsősorban képzőművészettel foglalkoztunk. Most a költészet, mint a 

nyelv művészete kerül az érdeklődés homlokterébe, s ezáltal a hangsúly a térben kifejeződő művé-

szetről az időben kifejeződő művészetre tolódik. A költészet formai törvényeit – ritmus, hangzás, kép 

– epikus, lírikus és dramatikus példákon tanulmányozzuk, és saját próbálkozásokon keresztül gya-

koroljuk. 

Festészet órán újra előkerülnek a színek, melynek során a tanulók először a színek kifejezőerejét 

gyakorolhatják, majd olyan motívumokat alakíthatnak ki, melyek segítségével hangulatokat, lelkiál-

lapotokat tudnak kifejezni. Hasznos lehet ebben az életkorban még a metszetkészítés: megmozgatja 

a tanulók gondolkodását, ugyanakkor precíz munkára készteti őket, melynek során a kép tükörképét 

kell először megrajzolniuk. 
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Az euritmia tanítása megfelelő példákon keresztül segítheti a költészettan-epochát, a nyelvhaszná-

lati gyakorlatokat. Csoportban dolgozva (mint egy kar/kórus) közös mozgással mutathatják be mun-

kájukat: ehhez a diákoknak önálló formákat is ki kell dolgozniuk. 

Az idegennyelvek tanulásában fontos szerepet játszik, nagy élvezetet jelenthet a humor érzékelése 

a közvetlen megértésben (fordítás nélkül). Humoros szövegek, viccek, idiomatikus kifejezések ta-

nulmányozása szélesítheti a tanulók szociális, lelki és kulturális horizontját. Egyre növekvő mérték-

ben használhatunk eredeti (rövidítetlen) irodalmat. A tiszta gondolkodás gyakorlása fölött érzett 

öröm mellé társulhat az eszközként használt nyelvtan megértésével járó öröm. Összehasonlító nye l-

vészeti vizsgálatokkal (például a magyar és egy idegennyelv összevetésével) megmutathatjuk a ta-

nulóknak, hogy a nyelv szelleme miként képes kifejezésre jutni a különböző népszellemek kreativi-

tásán keresztül. A különböző nyelvek fejlődésének tanulmányozása segíthet még jobban feltárni a 

nyelv evolúciója mögött az emberi tudat alakulását. Az idegen nyelven lezajló vita – például egy 

tényállás bemutatása és ugyanennek a megcáfolása – is elősegíti az ezen a nyelven történő gon-

dolkodást. 

A zeneórákon azon fáradozunk, hogy a gyermekek alapokat kapjanak a valódi zeneértéshez. Ehhez 

kórusműveket és kamarazenei darabokat gyakorolnak. Az összhangzattant a megtanult példákon 

keresztül fejlesztjük tovább. 

A matematika, a fizika, a kémia, az ábrázoló geometria epochák és a földmérési gyakorlat kiindulási 

pontja is hasonló. A fizika tantárgy tartalmában különösen tiszta formában jelennek meg a földi (fizi-

kai) világ képződési-keletkezési elvei: sehol másutt nem ennyire áttekinthetőek a természeti törvé-

nyek, levezetésük sehol nem ragadható meg olyan világosan, mint a klasszikus mechanikában. A 

tanulók úgy képesek a kísérlettől a megfigyelésen át a törvényszerűségig, a képletekig, és a számí-

tásokig eljutni, hogy közben soha nem vesztik el a tisztánlátásukat. A tiszta megfigyelést, a logikus 

következtetést, az ok-okozati viszonyok észlelésének mikéntjét és az analitikus gondolkodást isko-

lázzuk ekkor. 

A tizedikes számára az egyik legfőbb célkitűzés, hogy utat találjon az élet gyakorlati oldala felé.  

A függőlegesnek a vízszinteshez való viszonya határozza meg a gyakorlati feladatok fogalmi keretét, 

legyen szó pontos megfigyelésről vagy józan ítéletalkotásról. Földméréskor, csakúgy, mint a mű-

szaki rajznál, a derékszög alkotja a keretet az elméleti számítások elvégzéséhez. Fafaragáskor, mint 

minden szerkesztéskor ez adja az elméleti hátteret a pontos méréshez. Ruhavarráskor vagy sza-

báskor minden egyéni minta az anyag szövésének derékszögű mintájához viszonyul. Ha agyago-

zunk, akkor is úgy kell az agyagot elhelyeznünk a korongon, hogy ügyelünk az edény függőleges és 

vízszintes síkjára. Fémmunkák készítésekor a vas kovácsolása és megformálása az üllőn a kala-

pács ritmikus ütögetésével a megmunkálás erejének pontos felmérését, valamint az anyag ismeretét 

követeli meg a diákoktól. 

A földmérésepocha kitűnő alkalmat kínál arra, hogy – azáltal, hogy a Föld egy kis részét (fel)mérik, 

lerajzolják – a tanulók kiismerjék magukat a Földön. Az egy vagy kéthetes gyakorlat után az adott 

részt úgy ismeri már, mint a tenyerét. A földméréshez a mérésnek három szintjét kell elsajátítani: a 

becslést, a talaj mérését rudakkal, láncokkal és mérőszalaggal, és az elméleti számításokat, melyek 

a teodolit mérésein alapulnak. E három mérésből kapott eredményt kell integrálniuk ahhoz, hogy 

háromdimenziós rajzot tudjanak készíteni. Ha ezeket a műszaki képességeket földrajz tanulmánya-

ikban használják fel, megtanulnak pontosan dolgozni és eligazodni a térben. Ezen gyakorlattal szo-

ros kapcsolatban állnak a mértani tanulmányaik: az első matematikaepocha fő részét képezi a tri-

gonometria, amelyet aztán a földmérésben felhasználunk. A koszinusztétel a fizikában is segít a 

statikai számítások elvégzésében. 

A ritmikus számolási eljárások területén, a százalékszámításban és a logaritmusszámításban dol-

gozhatunk további matematikai törvényszerűségeken. A matematikának ebben az osztályban min-

denhol a gyakorlati felhasználásról kell szólnia. Az irracionális számok és az összemérhetetlenség 
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elve, melyekből az aranymetszés törvényszerűségeit levezethetjük, már az emberre vonatkozó kép-

zőelvek másfajta minőségére, és egyúttal már a 11. osztályban tárgyalandókra mutat előre. 

Kémiában a tanulók a savak és bázisok polaritásán, és a sók kristályképzésén dolgoznak. Ez az 

epocha közvetlen összefüggésben áll a geometriával, ahol nagyrészt a szabályos és a félszabályos 

testekkel, és ezek szimmetria-törvényszerűségeinek rajzos feldolgozásával foglalkoznak.  

A földméréshez és más praktikus tárgyakhoz hasonlóan a munkadarab maga fogja kijavítani a ta-

nulót a maga kikezdhetetlen objektivitásával. A súlypont itt a mintadarab használati értéke lehet. 

Emellett a gyakorlati élet olyan egyéb technikai problémáit is megtárgyalhatjuk, mint például a ke-

rékpár sebességváltója vagy a WC öblítési mechanizmusa. A 10. osztály a legalkalmasabb arra, 

hogy a használt anyagok újrahasznosításáról beszéljünk, melynek során a nyersanyagtól a kész 

produktumig vezető körforgás újrakezdődik. 

Az informatika tanítása során felelősségteljesen meg kell vitatni, hogy ennek a technológiának a 

változása miként befolyásolja az ember életét. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanítanunk, mi az infor-

máció, hogyan tárolták eddig, és hogyan tároljuk ma, és meg kell tárgyalnunk a kérdés szociális 

vonatkozásait is. Ehhez az epochához tartozik a rögzített hang és a matematikai számítások rövid 

történetének felvázolása is. Ezeken az órákon kell a számítógép használatának alapjait is megtár-

gyalni, és működési alapelvét megértetni. Ettől az osztálytól kínálkozik annak lehetősége is, hogy a 

fizikai alapokkal és a matematikai ismeretekkel összefüggésben a gyakorlatban is kivitelezzék az 

automatikus parancsfuttatás legegyszerűbb technikai megoldásait, és például kis számológépeket 

hozzanak létre, aminek segítségével könnyen megtanulható a számítógép működésének alapelve. 

A tanulók gyakorlati és az életben alkalmazható dolgok iránti igényét egy elsősegély gyakorlattal 

elégíthetjük ki. Növeli a diákok belső biztonságérzetét, ha képessé válnak arra, hogy azt tegyék, 

amit egy adott helyzet adott pillanata megkíván. 

Pedagógiai célkitűzések a 10. évfolyamban 

Törekedni kell arra, hogy 10. évfolyam végére a tanulók már: 

– tudjanak objektíven és tisztán gondolkodni, logikai, kauzális következtetéseket hozni, tudjanak 

józan ítéleteket és fogalmakat alkotni 

– ismerjék fel a világ természeti törvényszerűségeit analitikus gondolkodás segítségével, és gya-

korlati helyzetekhez fogalmi eszközöket tudjanak hozzárendelni 

– értsék, hogy összetett folyamatok miként jönnek létre, honnan erednek, és milyen alapelveken 

nyugszanak 

– pontos munkát végezzenek, és tudják mindazt a gyakorlatban alkalmazni, amit elméletben 

tanultak 

– vállaljanak felelősséget munkájukért és viselkedésükért, képesek legyenek döntéseikben, vá-

lasztásaikban belső meglátásukat követni, és tudjanak önálló véleményt alkotni, s ezt meg is 

tudják indokolni 

11. évfolyam 

Fejlődési jellegzetességek 

Ha közelebbről megnézzük a 11. osztályos tanterv javasolt tantárgyait, láthatjuk, hogy a javasolt 

témák a legkülönbözőbb tárgyak esetében igyekeznek a jelenségek mögé hatolva a végletek közötti 

belső egyensúlyt megtalálni, törekszenek a folyamatszerűségre és a megújhodásra. Míg a 9. osz-

tályt a horizont tágítása jellemezte, a tizediket pedig a dolgok lényegének megértésére való törek-

vés. Ez mutatkozik meg a matematikában például az analitikus geometria, a határérték fogalmának 
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bevezetésekor, illetve akkor, amikor a geometriát integráljuk az algebrával, az aritmetikával, vagy 

az euklideszi geometria törvényeit integráljuk a projektív geometriába. A „végtelenül távoli” elemek-

kel (pont a végtelenben, egyenes a végtelenben, sík a végtelenben) azért foglalkozzunk, hogy a 

tanulókkal gondolatilag megértessük a végtelent. A rezgés tanulmányozásakor a 10. osztályos tri-

gonometria anyagát hozzuk mozgásba, ezzel alapozzuk meg a hullámelmélet megértését, ami el-

engedhetetlen a tizenegyedikes fizikaepocha anyagát képező drót nélküli adatátvitel bármelyikének 

vizsgálatához. A gömb trigonometriáját kiterjesztjük, és a sík trigonometriája kerül előtérbe. Mint 

ahogy számos egyéb tárggyal is történni fog: kezdenek összekapcsolódni 11. osztályban azok az 

ismeretek, amelyeket egymástól függetlenül tanultak a diákok. 

Hasonló összefüggésekre bukkanhatunk a biológiánál, ahol a sejttan és a mikroszkóp tanulmányo-

zása az anyag, csakúgy, mint az ökológiai gyakorlatban. Ez utóbbi esetében a mikroszkopikus ele-

mek vizsgálatát mindig a makroszkopikus bioszféra tanulmányozásával együtt végezzük.  

A tanulóknak bizonyára már nem újdonság ez a „kifordítom-befordítom” folyamat, hiszen találkoztak 

már vele a projektív geometriánál. 

A kémiatanításnak az a feladata, hogy átfogó képet vázoljunk fel, amelyben kidolgozhatjuk az ele-

mek egyéni karakterét a kémiai szubsztanciákkal való reakcióik szerint. Ezzel összefüggésben tár-

gyalhatjuk a periódusos rendszert, amit azonban nem eleve adott rendező elvként mutatunk be, 

hanem mint különleges elvi modellt, aminek segítségével bizonyos törvényszerűségeket és folya-

matokat tudunk leírni. 

Hasonló megfigyeléseket tehetünk a fizikában is. Amennyiben a 10. osztályos fizika a megfigyelhető 

mechanikai erők hatásának vizsgálatára irányult, úgy a 11. osztályban az elektromágneses mezők 

hatásának, egészen a rádióaktivitásig terjedő sugárzások és az anyag felépítésére vonatkozó elmé-

letek megértése a feladat. Ha ezek bármelyikét – a logika törvényszerűségeit követve – független 

rendszerként szemléljük, akkor ellentmondásokba ütközünk, de ezzel ugyanakkor a valóság egy 

elképzelhetetlen szegmensére bukkanunk rá. Fizikát és kémiát ily módon összefüggő egységként 

lehet szemlélni. 

Ciklusok, a haladás folyamatai és a megújhodás a témája történelemtanításnak is, amely ebben az 

évben az antikvitás örökségével, valamint a kereszténység és az iszlám terjedésében játszott sze-

repével foglalkozik. Az élet és a szenvedés értelmének keresését találhatják a tanulók a Parzival-

eposzban és a középkor kultúratörténetében (mely szintén 11. osztályos anyag); olyan kérdéseket, 

melyek a tanulók lelkének legmélyéről fakadnak ebben az időben. Ennek a történelmi kornak lénye-

ges momentuma a bipolaritás, illetve lényegi a diákok számára a folyamatszerűség felismerése a 

pólusok között folyó küzdelemben. Ilyen ellentétpárokat figyelhetünk meg a pápa és császár, egyház 

és állam, kereszténység és iszlám, monarchia és bárói liga, úr és paraszt, falu és város konfliktusá-

ban. 

Az irodalom gyakran oly módon tesz fel az egyénre és a társadalomra vonatkozó kérdéseket, hogy 

azok megkérdőjelezik a fennálló társadalom szemléletmódját. A jelentős irodalom arról ismerszik 

meg, hogy mindig van benne valami profetikus és eredeti, ugyanakkor csak ritkán szolgál kész vá-

laszokkal. Inkább arra ösztönzi az olvasót, hogy túllépjen önmagán. Megnyitja a lelket a különleges, 

nem-hétköznapi tapasztalatok befogadására. A 11. osztályos tanulónak éppen erre van szüksége. 

Wolfram von Eschenbach későközépkori Parzivalja – még ha csupán csak fordításon keresztül hoz-

záférhető szöveg is –, olyan utazásra invitálja az olvasót, amely a tévedéstől a fájdalmon, súlyos 

sebeken és elvesztett lehetőségeken, bűnön és kirekesztésen keresztül vezet a vezekléshez és 

megváltáshoz. Az önazonosság keresésének egy különlegesen szép története, mely nagyon közel 

áll ahhoz a belső úthoz, ami a kamaszok előtt áll ebben az időszakban. A benne ábrázolt lelki arc-

hetípusok csak még jobban kimagaslanak azáltal, hogy a történet egy kulturális ismeretlen közegben 

játszódik. 
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A Parzival-mítosz motívumait nyomon követhetjük a 19-20. századi irodalomban. A romantika iro-

dalma vetette fel azokat a kérdéseket mint a képzelőerő forrásának keresése, a természet és a 

nevelés közé szorult ember problémája, a művészi és a fenséges eredete, vagy a materializmus 

veszélye. A romantikus művészet és irodalom megszólítja a 11. osztályos tanulókat. Vörösmarty, 

Kölcsey, Arany, Petőfi életrajza nagy érdeklődésre tarthat náluk számot. De ugyanígy a 20. század-

ban: „feltárulkozó” műveik olvasása által „belehatolni” Kosztolányi vagy Babits életébe szintén izgal-

mas feladat. 

Előtérbe kerülhetnek a nagy költők és drámaírók az idegennyelv-oktatásban is. Az irodalomórák 

témáit itt is lehet megfelelő formában folytatni, s talán az osztály el is játszhat egy darabot idegen 

nyelven.  

A 11. osztály földrajzepocháját két szempont határozza meg: egyrészt a bevezetés a térképészetbe, 

melynek során a Föld különböző vetületeit kell kiszámolniuk és ábrázolniuk, másrészt az, hogy a 11. 

osztályos fiatal egyre határozottabban kezdi keresni lelki és szociális helyét, „belső otthonát”. Ennek 

felel meg a Föld gazdaságföldrajzi szemlélete, mert itt egy további, az ember által teremtett „burkot” 

lehet a tudatukba emelni. Kultúrahordozó és gazdálkodó lényként az ember elfoglalja és átalakítja a 

teret, ezzel egyre átfogóbb tértudatot fejleszt ki. A globális gazdasági kapcsolatok, s az ezek mögött 

meghúzódó elvek, csakúgy, mint a kölcsönösség, együttműködés és ökológiai éberség eszméje 

legyőzhetik a vak, önző és kizsákmányoló erőket. Az energiatermelés különböző lehetőségeit (szi-

lárd tüzelő meghajtású erőművek, atom-, vízi és szélerőművek, napenergia-termelés) kell átgondolni 

egészen a technikai részletekig, úgy, hogy közben tudatosítjuk a meggondolatlan energiamanipulá-

ciók következményeit is. Sehol másutt nem mutatkozik meg világosabban a világ folytonosságába 

vetett elidegeníthetetlen hit, mint az energiafelhasználás kérdéseinek területén. A fizikához, kémiá-

hoz, és az ökológiához maguktól adódnak kapcsolódási pontok. 

Az informatika tanításában abban kell előrelépni a 10. osztályhoz képest, hogy a diákok képesek 

legyenek megérteni felfoghatatlannak tűnő folyamatokat is. Ok és okozat közötti összefüggések he-

lyett, amit 10. osztályban lépésről-lépésre, munkafolyamatok egymásutánjában követtek a tanulók, 

most olyan feladatokat kapnak, melyeket csak gondolatban lehet megérteni. De például az elektro-

sztatikai megfigyelések olyan területen zajlanak, melyek érzékszervvel nem észlelhetők, csak elkép-

zelni lehet őket. Mindehhez a félvezetők és azok feldolgozási technológiái képezik a fizikai-technikai 

hátteret. 

A művészettanításban is az összefüggések keresése kerül előtérbe. Különböző művészeti ágak ha-

sonlóságai és különbségei vezetnek ahhoz, hogy a szobrászatot a festészettel, a zenét pedig a 

költészettel vessük össze. Olyan szemben álló szemléletek összevetése, mint az apollói és a dio-

nüszoszi, vagy az impresszionista és az expresszionista stílus, alkalmasak arra, hogy bemutassák 

a művészetben az emberi tudat és az igazság vívódását. Ezeket a felfedezéseket interdiszciplináris 

úton is megközelíthetjük, úgy, hogy összehasonlítjuk az irodalom, a képzőművészet és a zene vív-

mányait. 

Szobrászatban, formázásban csakúgy, mint euritmiában a tanulók lelkiállapotokat, lelki minőségeket 

próbálnak kifejezni az emberi test gesztusain keresztül (kérést, választ, beszélgetést, örömöt, bána-

tot, szorongást). Ezeken a gesztusokon keresztül fedezhetik fel, hogy a test a lélek tükre. A feladat 

az, hogy megpróbálják felismerni az objektívet a szubjektív birodalmában. 

Euritmiaórán ezek a felfedezések a költészeten és a zenén keresztül az apollói és dionüszoszi han-

gulat közvetlen megtapasztalásával egészülnek ki, ezenkívül tárgyaljuk a különböző stílusokat, és 

arra biztatjuk a tanulókat, hogy önálló véleményt alkossanak. Költészetnek és zenének egy elemben 

kell egyesülnie. Az egyéni mozgás magától értetődő átélése, ami elveszett a pubertásban, most 

magasabb szinten újjáéled, és a gesztusokban, a mozgásban a fiatalok saját identitása jut kifeje-

zésre. 
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Az egész tanévben az egyik legjelentősebb esemény a 11. évet lezáró szociális gyakorlat. Két-há-

rom héten keresztül kórházakban, klinikákon, fogyatékos-otthonokban és -iskolákban dolgoznak a 

diákok. Ez lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjenek olyanokkal, akik sokkal kiszolgáltatot-

tabb helyzetben vannak, mint ők. Azt is megtapasztalhatják, hogy az egyén képes egy kis fénysu-

garat vinni egy másik ember életének szomorúságába – bár gyakran a helyzet fordított: azok tudnak 

valójában több erőt adni, akik elfogadják a segítséget. A szociális empátia egy új szintjét lehet ezáltal 

kifejleszteni. A tolerancia az egyik legfontosabb dolog, amit egy ilyen munka során megtanulhatnak: 

mind a mások gyengesége és esendősége iránt, mind saját határaik megtapasztalásában. Ezek a 

tapasztalatok hosszú távú fejlődési lehetőségeket rejtenek magukban. 

Pedagógiai célkitűzések a 11. évfolyamban 

Törekedni kell arra, hogy 11. évfolyam végére a tanulók már: 

– objektivitásra tegyenek szert érzéseikben, egyre inkább tudjanak véleményt alkotni ízlés, stílus 

és szociális viselkedés dolgában 

– legyen rugalmas gondolkodásuk, ami eddigre túl kell, hogy lépjen a 10. osztályos gondolkodás 

ok-okozati összefüggésekre épülő logikáján, és egy holisztikus szemlélet jegyében képesek 

legyenek különböző tényezők között összefüggéseket teremteni és ezeket szintetizálni; ez azt 

is magában foglalja, hogy képesek a végtelenről és nem közvetlenül érzékelhető jelenségekről 

gondolkodni 

– rendelkeznek önmaguk által irányított szociális felelősségérzettel 

– képesek arra, hogy egy holisztikus megértés jegyében integráljanak és korreláljanak egymás-

sal kapcsolódó jelenségeket 

 

12. évfolyam 

Fejlődési jellegzetességek 

Egy 18-19 éves fiatal másfajta kérdéseket tesz fel, mint egy 17 éves. Azt akarja tudni, hogy ő mint 

egyedi ember, milyen hatással tud lenni a világ szociális, gazdasági, technikai vagy politikai mene-

tére. Azt akarja tudni, hogy hol az ő helye a világban. 

A 12. osztály tantervében összefoglaljuk mindazt, amit a tizenkét év folyamán tanultunk. A cél az, 

hogy egy átfogó kép megrajzolásával integráljuk a Waldorf-pedagógia sarokkövét, mely az emberi 

lény természetének alakulását és a világban elfoglalt helyét tekinti vizsgálata tárgyának. 

A biológiatanítás feladata az elmúlt évek során tanultak összefoglaló áttekintése. A szervetlen tudo-

mányokkal szemben a biológia ebből a szempontból különös helyet foglal el. Az utolsó tanévben 

általában két biológiaepocha van: egyik a magasabb növények botanikája, másik az egész állatvilá-

got átfogó zoológia, mely az embertanban tetőződik be. Az általános iskolában a gyerekek egy olyan 

utat járnak be, mely az „ismerős” embertől fokozatosan jut el a természet birodalmain keresztül az 

ásványtanig. A középiskola utolsó negyedében fordított utat járnak be a tanulók, s a legegyszerűbb 

életformáktól kiindulva az egész állatvilágot végigtekintve jutnak el az emberig. Ezáltal követik végig 

és ismerik fel az élet hajtóerejeként működő fejlődésgondolatot. 

Ebben az évben a földrajz oktatásban is egy átfogó kép megrajzolására törekszünk. A diákok a 

felnőttkor küszöbén állnak, figyelmüket az aktuális világhelyzetre és személyes jövőjükre irányítják. 

Érettek már arra, hogy – az elmúlt években más tantárgyak során is felmerült – néhány jogi kérdést 

újragondoljanak. A tanítás középpontjában az emberiség kulturális megosztottsága állhatna, a kü-

lönböző fajok, kultúrák és társadalompolitikai képződmények. Ennek tárgyalásával a 7. és 8. osztály 

témáját visszük tovább, most azonban azzal a céllal, hogy megértessük a Föld kulturális és szellemi 

arculatát alakító erők működését, a Föld „kulturális burkának” hatását. 
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Hasonló célból a 12. osztályban az idegennyelv tanításában is a beszéd és gondolkodás egyéni 

stílusait kell bemutatnunk, hogy ezeken keresztül ismerkedjenek meg a tanulók az adott nyelv kul-

turális hatásával, ami különösen eredeti irodalom olvasásán keresztül érvényesül. Ez vezet ahhoz, 

hogy lényegében értsék meg az egyes kultúrák közreműködését a világtörténelemben, és végső 

soron saját kultúrájuk és nyelvük helyét a világban. 

A zenetanítás egyik képzési célja a 20. század sajátos zenei nyelvének felismerése, megértése és 

leírása. Ennek során a diákban tudatosulnia kell annak, hogy a jelenkor zenei kérdéseinek ő is ré-

szese. Korunk kompozíciós irányzatain keresztül az emberiség jelenlegi helyzete válik érthetővé 

számára, amely különféle egyéniségekben és kulturális áramlatokban jut kifejeződésre. 

Magyarórákon nyílik mód arra, hogy kortárs irodalmi alkotásokkal ismerkedjenek meg, mind anya-

nyelvi, mind pedig fordításon keresztül elérhető világirodalmi művekkel. Fontos, hogy ennek tagla-

lása során kitérjünk arra, hogy az irodalmi művek hogyan reflektálnak az egyéni és kulturális tudat 

változásaira. Olyan klasszikus világirodalmi alkotásokat vehetünk, melyek jól példázzák korunk 

egyetemes és személyes kulturális tapasztalatait is. 

A történelem- és a földrajztanítás között megfeleléseket fedezhetünk fel. A tanulók arra törekszenek, 

hogy a kultúrák periodikus fejlődését és belső felépítését értsék meg. Ez olyan kérdések felvetését 

vonja maga után, mint például: Mi jellemezte a görög-római időszakot? Miben különbözött a közép-

kor a modern korszaktól? Hogyan lehet történelmi korszakokat meghatározni? Ugyanazokkal a fej-

lődési szakaszokkal találkozunk-e különböző földrajzi területeken is: például a Távol-Keleten és Eu-

rópában? Fontos, hogy megmutassuk ebben az epochában, hogy a történelmi események a fejlődés 

belső folyamatainak külső megnyilvánulásai. Ez a tanításban az egyéni álláspont tudatos kialakítá-

sához vezet, illetve annak belátásához, hogy az egyén jó és rossz cselekedeteivel alakítja a törté-

nelmet, hat környezetére, és ez felelősséggel jár. A 12. osztályos történelemtanításban, amely tár-

sadalomismerettel egészül ki, szemléletváltás figyelhető meg: a kronológiai tagolást a tematikai ösz-

szefüggések, folyamatok és keresztmetszetek szerinti építkezés váltja föl. Az álláspont megváltoz-

tatásával a tanulók bepillantást nyerhetnek a történettudomány filozófiájába és módszertanába. 

Ezek után a társadalomismeretnek úgy kell politikai képzést nyújtania, hogy az ne legyen tisztán 

elméleti jellegű. Mivel manapság a fiatalok között általános ellenszenv mutatkozik a politika világával 

szemben, fontos hangsúlyoznunk, hogy milyen fontos, hogy fel tudjuk kelteni a tanulók aktív érdek-

lődését politikai folyamatok iránt. Egyik kiindulási pontunk az lehet, hogy csoportosan dolgozunk fel 

eseteket: például legfelsőbb-bírósági eljárást, kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalást, aktuális 

törvényjavaslatot az országgyűlésen; vagy olyan látogatásokat szervezünk, melyek során valami-

lyen politikai intézményt látogatunk meg, lehetőséget kapva arra, hogy politikusokkal beszélgessünk 

munkájukról, eszményeikről. A tananyag Európa állami, jogi és gazdasági fejlődése a francia forra-

dalomtól a 20. század végi modern jóléti államig. Tanulmányozhatjuk többek között az emberi és 

polgári jogok kibontakozását, vagy a kelet-nyugati vagy észak-déli konfliktus alakulását. A példák 

alapos vizsgálatán keresztül a tanulók átfogó képet nyernek az emberi civilizációról és kultúráról. 

(Ezek azonban kilencedik osztálytól az epochától függetlenül, a szakóra témáját is képezhetik.) 

A kémiaepochán túllépve a hagyományos, kauzális-analitikus szemléleten – amelyben a különböző 

kémiai modelleket vezetjük be és vitatjuk meg – a „folyamatorientált” kémia világába lépünk be, ahol 

átalakulási folyamatok állnak a középpontban: például a fehérjék különböző fajtáinak fenomenológiai 

vizsgálata. Ily módon a tanuló, életkorának megfelelően, kvalitatív összefüggések szemléletét és 

megértését tanulja meg. Különösen fontos szerepet kap a biokémia, mivel lehetőséget teremt arra, 

hogy olyan kémiát tanítsunk, ami nem mérgezi, hanem gyógyítja a környezetet és az embert. Sú-

lyozott téma lehet a kémiai technológia tárgyalása: választhatjuk például a műanyaggyártás és -ipar 

területeit, vagy ennek nyomán laborban modellezhetjük a környezetkárosítás, szennyeződésmente-

sítés, újrafelhasználás problémáit. Ha van ezen az évfolyamon az iskolában ipari gyakorlat, akkor 

ehhez kapcsolódhat a munkahelyi egészségkárosodás kérdéseinek megvitatása is. Ennek kapcsán 

új technológiákat vizsgálhatunk meg, hogy alkalmasak-e gyakorlati problémák megoldására. Ha 
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súlypontként a számítógépes technológiát választjuk, akkor a tanulókkal olyan programokat kell írat-

nunk, amelyek ipari hasznosításra alkalmasak. Ennek révén megtapasztalhatják, hogy az ember 

nem rabszolgája a gépnek, hanem szellemi alkotója. 

A kémiához hasonlóan a fizikát is a fenomenológiai megközelítés jellemzi. Miután a tanulók 11. osz-

tályban megismerkedtek a fizika érzékelés mögötti világával, 12. osztályban a fizika az optika terü-

letén új, gyakorlati utakra lép. A mikrokozmosz kvantumelmélete és a makrokozmosz relativitásel-

mélete összegződik az emberi tapasztalaton keresztül. A látásból és a tények gondolati átvilágítá-

sából kiindulva próbálunk utat találni a „fény lényegéhez”. Ezzel párhuzamosan lehet kidolgozni a 

művészeti oktatásban a goethei színtant festésórákon. Az alkotó kiindulási pontja válik központi kér-

déssé. Ebből következik az a kérdésfelvetés, ami az ember világban elfoglalt különleges helyzetére 

irányul. 

A művészeti oktatás ezenkívül azt a lehetőséget kínálja, hogy a festés és a formázás keretében az 

ember legegyénibb, legkifejezőbb testrészével foglalkozzunk: a fejjel. A festés, a formázás, a kő 

megmunkálása során a tanulók a fejnek összetéveszthetetlen koponyaformát és arckifejezést köl-

csönöznek. Ezekkel a munkákkal hasonló kérdések bukkanhatnak fel: Az emberi testben valóban 

kifejezésre jut-e a lélek és a szellem? 

Hasonló irányt követ az euritmiaoktatás is. Ebben egy zenei darab vagy költemény ritmusának meg-

felelő forma kialakítása a feladat úgy, hogy az ábrázolás megjelenítse a műalkotás sajátosságait, 

belső minőségét. A tizenkettedikeseknek meg kell tudniuk mutatni az euritmia záróelőadáson, hogy 

személyiségüket mozgáson és gesztusokon keresztül is ki tudják fejezni. 

Amennyiben 11. osztályban az út az analitikus geometriában még a szemléltetett geometriától ve-

zetett a számolásos algebra világába, addig a 12. osztály matematika tanításában ez éppen fordítva 

van. Az analízisben a tanulók a „puszta” számolással kezdik, majd ezeken keresztül találnak utat az 

integrál- és differenciálszámításig. A differenciálkvóciens fogalmának kidolgozásával a tanulóknak 

új dimenziót kell felfogniuk a matematikában. Ezt nemcsak alkalmazni kell tudniuk, hanem érteniük 

is kell, és meg kell tapasztalniuk, mint jelenséget. Csak ezután tegyük hozzá a számolható ábrázo-

lásaként az érzékelhető, grafikus jelet. Az egyenletből megtalálni a formát, a formából megismerni 

az egyenletet – így próbáljuk meg a tanulókban a belső aktivitást felébreszteni, és ösztönözni a 

mennyiségi megértését a matematikában, ami végül is elkerülhetetlen, ha igazán fel akarjuk fogni 

az alkalmazott fizikát. Ezzel összefüggésben mutassuk be, hogy ugyanolyan típusú egyenleteket az 

alkalmazott fizika milyen különböző módon használ: az optika, az elektromosság, a mechanika vagy 

az űrhajózás területén. Az integrálszámítás alapjainak kidolgozásakor a tanulók felismerhetik, hogy 

a magasabb matematika világában egy matematikai folyamatnak egy azzal poláris folyamat is meg-

felelhet, s ezzel a világ matematikai megértésének is új dimenziója tárulhat föl előttük. 

Attól függően, hogy az osztály mit tanult előző évben, egy második projektív geometriaepochát is 

felépíthetünk, ahol a perspektívát vagy a gömbgeometriát vehetjük tananyagként. A projektív geo-

metria, így tanítva, azt eredményezi, hogy a tanulók megértik majd a perspektivikus rajz lényegét 

építészeti és művészeti tanulmányaik során. A gömbgeometria a csillagászat felé nyitja meg az utat, 

illetve tovább a Föld tanulmányozása felé. 

Egy második matematikaepocha keretében kísérletet tehetünk arra, hogy egy nagy összképben 

kapcsoljuk össze a matematikát, a botanikát, a csillagászatot, az embriológiát és a geometriát, s így 

tanulmányozzuk a formaelvet. Ez azonban erősen függ az osztály érettségi fokától. 

Az előző évfolyam szociális gyakorlata után ennek az évnek a lezárultával egy esetleges nyári ipari 

gyakorlat során a „tolerancia” egészen más fogalma foglalkoztatja a tanulókat. Például egy fémfel-

dolgozó-ipari vállalat termelési folyamatában a szerszámok pontosságával szembeni „toleranciáról” 

lehet szó. A diákok ebben a többhetes gyakorlatban – ahol a gazdasági életet „alulról” ismerik meg 

– tapasztalatot szereznek a munkáról, a dolgozó emberekről, és így önmagukról is. Ennek során 

átélhetik, mit jelent más emberekkel együtt dolgozni egy közös gazdasági cél érdekében. 
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Megismerkednek a modern, munkamegosztó társadalmunk problémáival és megélhetési esélyeivel. 

A munkában megfigyelhetik, hogy egy ponton elkövetett hiba hogyan hat ki az egész termelési fo-

lyamatra. Természetesen megtanulják azt is, miként kell pontosan kezelni egy gépet, hogyan kell 

anyagot vizsgálni, és más ellenőrzéseket végrehajtani. Közvetlenül megtapasztalják, mennyi sze-

mélyes energiát igényel, hogy a munka-szabadidő polaritásába egy harmadik, szellemi-alkotó ele-

met is tudatosan be lehessen építeni. Ez az ipari gyakorlat számos különböző pedagógiai feladat 

szolgálatában áll. Ezt esetleg (egyre inkább) kiválthatja az üzleti életben vagy a szolgáltató iparban 

végzett hasonló gyakorlat. Az a lényeges ezekben a gyakorlatokban, hogy a munka morális vetületét 

ismerjék meg, és megtapasztalják azt a helyzetet, amikor ők szolgálják mások szükségleteit. 

A 12. osztály drámaelőadása jó példa az egyén felelősségvállalására a közösségért, valamint arra, 

hogy a közös célért való fáradozásból több keletkezhet, mint amennyit az egyéni képességek egy-

szerű összegzése révén az osztályról képzelnénk. Egy színdarab, egy opera, egy musical, vagy 

például egy kabaré előadásában az osztály megtapasztalja önmaga együttes erejét. Szöveg, taglej-

tés, zene, ének (esetleg euritmia), rendezés, színpadkép, világítás, programismertető, plakát – ezt 

mind el kell készíteniük a néhány előadás (gyakran kettős szereposztásban való) eljátszása mellett. 

A magyarországi Waldorf-iskolákban a 12. évet egy jelentős egyéni munkával zárják le. Minden 

tanulónak egy gyakorlati-művészi témát és egy elméleti (szaktárgyak fölötti) témát kell kidolgoznia 

éves munka címén. A diákoknak egész éven át készülniük kell választott témájukra, amiben egy 

tutor vagy szakmai tanácsadó segíti munkájukat. A gyakorlati zárómunkákat egy kiállításon állítják 

ki, vagy egy délutáni/esti előadás keretében nyilvánosan mutatják be. Az elméleti munkához minden 

tanulónak nyilvános referátumot, ahhoz kapcsolódóan pedig vitát kell rendeznie. A 12. osztály fel-

adatai közé tartozik az is, hogy ennek méltó formát adjon. 

A 12. osztály vezérfonalát követve (egyetemes, átfogó szempontok érvényesítése) a művészeti ok-

tatás egyik fő témájaként jelenik meg az építészet mint egyetemes művészet, amelyben minden 

művészet összhatása az összművészet ideájában csúcsosodhat ki. Fontos ezenkívül a 12. osztály-

ban a művészetről és az esztétikáról való filozofálás. A filozófiatörténet és a világ vallásainak ösz-

szehasonlító tanulmányozása pedig áttekintést adhat az ember szellemi törekvéseiről. 

A 12. osztályban folyó munkának, képviselve a Waldorf-pedagógia tizenkét évét, hozzá kell járulnia 

az ember jobb megismeréséhez, ahhoz a célhoz, amit Rudolf Steiner 1920-ban így fogalmazott: „Az 

ember a világot megismerve önmagára talál, és magát megismerve feltárul számára a világ.” 
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Pedagógiai célkitűzések a 12. évfolyamban 

Törekedjünk arra, hogy a 12. évfolyam végére a tanulók már: 

– átfogó képpel rendelkezzenek az ember, az emberi társadalom és a természet jellegzetessé-

geiről 

– tudjanak önálló véleményt formálni, és azt meg is tudják védeni az őket érintő témák széles 

skáláján 

– jó szociális érzékkel rendelkezzenek 

– mutassanak érdeklődést az emberi sors kérdései iránt 

– érzéki megfigyelésen alapuló minőségeket tudjanak felismerni, tudják ezeket jellemezni, és 

tudjanak beszámolni megfigyeléseikről 

– gyakorlati, szociális és fogalmi téren tudjanak elmozdulni a részektől az egész érzékelésének 

irányába 

– tanúsítsanak belső mobilitást a gondolkodásban, tudjanak előre és hátrafelé „közlekedni” egy 

adott folyamatban, bizonyítva ezáltal, hogy értik az egész folyamatot, és tudják megfogalmazni 

a folyamat hátterében álló eszmét 

– tudjanak már belső kapcsolatokat találni azok között a jelenségek között, melyek a világot 

formáló és létrehozó alapelvek kifejezői, minek során feltárul a szellem, a látható forma és az 

anyag összjátéka, értsék a különbséget az ok-okozati, analitikus és a teleologikus megfigye-

lések között 

– ismerjék a kapcsolatot törvény, szükségszerűség, szabadság és felelősség között 

– tudják önmagukat képviselni, meg tudják valósítani saját meglátásaikat, miközben képesek 

felelősséget vállalni tetteikért 
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A MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK 1-12. ÉVFOLYAMÁNAK TANTÁRGYI RENDSZERE  

ÉS ÉVES ÓRASZÁMAI 

Az alábbi óraszámok 36 tanítási hétre vonatkoznak, az 1-8. osztályban 180, a gimnáziumban 179 tanítási 

nappal számolva.  

Tantárgy / Évfolyam 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen 

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv és iro-

dalom 
240 240 160 160 90 60 70 70 60 60 60 60 1330 

Magyar nyelv és iro-

dalom gyakorló-  

és szakóra 

0 0 0 0 36 36 36 36 68 68 51 72 403 

Anyanyelvi kompe-

tencia fejlesztése 
0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 144 

Matematika 

Matematika 120 120 110 110 80 100 90 90 60 60 60 60 1060 

Matematika gyakorló- 

és szakóra 
0 0 0 0 36 36 36 36 68 68 51 72 403 

Történelem 

Történelem 0 0 0 0 80 70 60 60 60 60 60 60 510 

Történelem szakóra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 72 123 

Társadalmi- és állam-

polgári  

ismeretek 

A tantárgy óraszámai a szabadon választható tantárgyak között jelennek meg. 

Gazdasági ismeretek A tantárgy óraszámai a szabadon választható tantárgyak között jelennek meg. 

Szabad vallásoktatás, etika 

Szabad vallásoktatás A tantárgy óraszámai a szabadon választható tantárgyak között jelennek meg. 

Filozófia A tantárgy óraszámai a szabadon választható tantárgyak között jelennek meg. 

Természettudományok és földrajz 

Természetrajz és bio-

lógia 
0 0 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 340 
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Kertművelés 0 0 0 0 0 72 72 36 0 0 0 0 180 

Fizika 0 0 0 0 0 40 30 40 30 30 30 30 230 

Kémia 0 0 0 0 0 0 30 40 30 30 30 30 190 

Honismeret és föld-

rajz 0 0 60 30 40 60 50 30 40 30 30 30 400 

Idegen nyelv 

Idegen nyelvek 1. 72 72 72 72 72 72 108 108 104 104 104 108 1068 

Idegen nyelvek 2. 72 72 72 72 72 72 108 108 104 104 104 108 1068 

Digitális kultúra 

Digitális kultúra 0 0 0 0 0 0 36 36 54 54 54 54 288 

Testnevelés és egészségnevelés 

Mozgás és  

testnevelés 72 72 72 72 72 72 108 108 104 104 104 108 1068 

A főoktatás egyéb ré-

szei- 

ritmikus rész/mozgás  

36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 288 

Kötelezően választ-

ható testmozgás  

(a helyi tanterv sza-

bályozza) 

36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

Gyakorlatok 

Gyakorlatok 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72 0 216 

Osztályfőnöki óra 

Osztályfőnöki óra 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 72 174 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS TANTÁRGYAI A WALDORF-ISKOLÁBAN 

A NAT 2020-ban megjelenő művészetoktatási tantárgyak 

Vizuális kultúra 

Festés, rajz-grafika 36 36 36 66 66 54 54 54 25 25 25 27 504 

Művészettörténet 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 120 
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Mozgóképkultúra  

és médiaismeret 
A tantárgy óraszámai a szabadon választható tantárgyak között jelennek meg. 

Ének-zene 

Zene 36 36 72 72 54 54 54 54 52 52 52 54 642 

Dráma és színház 

Dráma A főoktatás tárgyaiba integráltan 25 25 25 54 129 

Kézimunka 

Kézimunka 72 72 72 72 54 54 54 54 25 25 25 0 579 

A NAT 2020-nak 

megfelelő kötelező 

tantárgyak  

összesen: 

792 792 828 828 828 918 1062 1026 1111 1111 1128 1177 11601 

HETI ÓRASSZÁMOK 22 22 23 23 23 25,5 29,5 28,5 30,86 30,86 31,33 32,69  

NAPI ÁTLAG 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6 5,1 5,9 5,7 6,2 6,2 6,3 6,57  

Az alapfokú művészetoktatás további kötelező tantárgyai a Waldorf-iskolában 

Kézművesség 

Kézművesség 0 0 0 0 54 54 54 54 50 50 50 0 366 

Agyagozás,  

szobrászat 
A tantárgy óraszámai a szabadon választható tantárgyak között jelennek meg. 

Euritmia 

Euritmia  

(mozgásművészet,  

a mindennapos test-

mozgás része) 

36 36 36 36 72 72 72 72 68 68 68 72 708 

A Waldorf-kerettan-

terv  

kötelező tantárgyai 

összesen: 

828 828 864 864 954 1044 1188 1152 1229 1229 1246 1249 12675 

HETI ÓRASZÁMOK 23 23 24 24 26,5 29 33 32 34,13 34,13 34,61 34,69  

NAPI ÁTLAG 4,6 4,6 4,8 4,8 5,3 5,8 6,6 6,4 6,86 6,86 6,96 6,97  

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

Szabad vallásoktatás 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 33 423 
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Agyagozás,  

szobrászat 
0 0 0 0 36 36 36 36 34 34 34 33 279 

Filozófia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 0 102 

Gazdasági ismeretek 0 0 0 0 30 20 30 20 34 34 34 33 235 

Társadalmi- és állam-

polgári  

ismeretek 

0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 33 135 

Kertművelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 

Tanulásmódszertan 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 30 

Fakultációs órák 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72 288 

ÖSSZES ÉVES 

ÓRASZÁM 
864 864 900 900 1056 1146 1300 1254 1471 1495 1488 1483 14221 

HETI ÓRASZÁMOK 24 24 25 25 29,33 31,83 36,11 34,83 40,86 41,52 41,33 41,19  

Megjegyzés: A helyi tantervekben szereplő hónapünnepek, drámabemutatók és más ünnepek (Mihály-nap, 

Márton-nap, adventi kert, farsang stb.) évente maximum 15 órában a tanórakeret terhére megszervezhetők. 

Magyarázatok az óraszámok kapcsán 

A „Tantárgyi rendszer és éves óraszámok” táblázat egyes cellái értelmezéséhez a következő meg-

jegyzések tartoznak: 

– Anyanyelvi kompetencia fejlesztése a 9-12. osztályban –a főoktatás két tanórát meghaladó 

része 

– Ószövetségi teremtéstörténet korszak a 3. osztályban – a Természetrajz és biológia része 

– Mesterségek és Házépítés korszak a 3. osztályban – a Honismereté és földrajz része 

– Digitális kultúra a 7-8. osztályban – témahétként, tömbösítve, illetve szakóraként is tartható  

– Osztályfőnöki óra a 12. osztályban – az Éves munka előkészítése 

– Formarajz az 1-3. osztályban – Integráltan jelenik meg a magyar nyelv és irodalomban, mint 

írás-előkészítő tevékenység 

– Formarajz és szabadkézi geometria a 4-5. osztályban – A Rajz-grafika tantervben jelenik meg 

– Dráma az 1-8. osztályban – A főoktatásban integráltan jelenik meg 

– Euritmia az 1-12. osztályban – A mindennapos testmozgás része 

– Fakultációs órák a 9-12. osztályban – az óraszámok választható tantárgyanként értendőek 

– A művészeti tantárgyak a tanév során egymást váltva, tömbösítve is tarthatók.  
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A WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE AZ 9-13. ÉVFOLYAMOKON  

– VERTIKÁLIS TANTERV 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Bevezetés 

A nyelv az emberi kapcsolatteremtés alapvető eszköze és éppen ezért a tanítás egészét behálózza 

és meghatározza. A gyermeki tudat az iskoláskor kezdetén válik éretté arra, hogy a szóbeliségből 

továbblépjen az írásbeliségre. Ez nem egyszerűen kézügyesség és technika kérdése, mint ahogy 

az írás sem csupán a beszéd jelekkel történő lejegyzése. Sokkal inkább két különböző gondolkodási 

formáról van szó, melyeket könnyen összehasonlíthatunk, ha az emberiség kultúrtörténetében vizs-

gáljuk az szóbeliségből az írásbeliségbe történő átmenetet. A szóbeliségre jellemző, hogy mögötte 

álló tudat mitikus jellegű, konkrét képekben gondolkodik és erősen él a helyzethez és rítushoz kap-

csolódó közösségi emlékekben. Az írásbeli tudat racionális és a történelmi érzékenység jellemzi. 

Törekszik az elvont összefüggések feltárására, alapja a meghatározás és a logikus kategóriákban 

történő gondolkodás. Természetesen mindkét tudatforma megjelenhet szóban és írásban is. Az epo-

szok, a mítoszok, a lírai alkotások és a drámák olvashatók ugyan, de elsősorban a szóbeliség vers-

elő hagyományából táplálkozó kifejezési formák; a tudományos és történelmi írások és egyéb próza 

művek inkább az írásos hagyományhoz tartoznak.  

Az iskola több évezredes intézménye elsősorban az írásos hagyományt képviseli, háttérbe szorítva 

a szóbeliségben megőrzött értékeket. Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításában, arra kell tö-

rekedni, hogy a szóbeliség kultúrája megmaradjon és úgy fejlődjön, hogy erre erős írásos kultúra 

épülhessen. A gyermeki fejlődés első szakaszában, a járás tanulásában, a beszéd és a gondolkodás 

elsajátításában a nyelvnek közvetítő szerepe van. Tulajdonképpen a nyelv és a beszéd segítségével 

a gyermekben az elsajátított mozgás új minőségében tükröződik. A megtanult mozgások, az ügyes-

ség így hat a gondolkodás képességére. Kezdetben maga a beszéd alakítja a beszédhez és hallás-

hoz használt szerveket, amelyek a szavakat és mondatszerkezeteket észlelik, rendszerezik és meg-

értik. Ez az anyanyelv tanulása közben történik. Ezt követően, a nyelv válik a gyermek lelki életének 

egyik közvetítőjévé.  

Egyfelől a nyelv lehetővé teszi, hogy a gyermek kifejezze önmagát és kapcsolatot hozzon létre a 

világgal, másfelől segít rendezni és rendszerezni a gondolkodást, hogy a gyermek tapasztalatai je-

lentést kapjanak. A nyelv az elsődleges megjelenítési módunk és az elsődleges közegünk, aminek 

segítségével a világról és különösen a benne lévő viszonyokról képet alkotunk. A nyelv egyetemes 

jellege képessé teszi az embert, hogy hozzáférjen bárki által, bármilyen nyelven közölt gondolatok-

hoz. A nyelv elősegíti, hogy a földrajz és kulturális környezetből, ahova a gyermek született, tovább 

lehessen lépni oda, ahol az egyén saját gondolatait képes kifejezni saját hangjának megtalálásával.  

A szoros köteléket, amely a beszélt nyelv valamint a földrajzi közeg között létezik, szintén különös 

figyelemmel kell ápolni. A magyar nyelv mint szerves jelrendszer, szintén a világ teljességét képezi 

le; mind szerkezetében, mind pedig működési rendjében a valóságot ragadja meg, azzal egylé-

nyegű, a világ isteni-teremtő-rendjét nem csupán tükrözi, hanem újra is alkotja.  

A gyermekdalok és versek, kiszámolójátékok az egész köznyelvi hagyomány, fontos a gyermek szá-

mára. Ezt a beszélt elemet a helységnevek, legendák, mondák és a néphagyomány gazdag szókin-

cse egészíti ki. Pubertással a gyermekben lezajló testi folyamatok ellensúlyozására, a nyelvnek a 

köznyelvi szinten túl kell terjednie, egyetemesebb minőségeket kell kutatnia az eszmék világában. 

Ebben az időszakban veszíti el a fiatalember természetes kapcsolatát a nyelv szellemével és immár 

tudatos munkával kell visszaszerezni azt. 
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Nyelv és irodalom: nemcsak hagyományt teremtenek, hanem folyamatos változásukkal jelent és 

jövőt is alakítanak. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak kiemelten fontos területei a nemzeti ön-

tudatra, önazonosságtudatra nevelésnek. Nyelvünk, közös történelmünk, keresztény alapú vallási 

és művészeti hagyományaink összekötnek bennünket: korokat, alkotókat, befogadókat és műveket. 

Az irodalmi művek nyelvileg megformált esztétikai alkotások, melyek beágyazódnak a magyar és az 

európai kultúrába, így egymással is párbeszédbe tudnak lépni, létrehozva a közös gondolkodást és 

motívumkincset.  Az irodalom azonban nem csak szöveg, és a nyelv sem azonosítható csupán szö-

vegalkotó elemeivel és hatásaival. Az irodalmi alkotások morális, kulturális értékeket örökítenek és 

teremtenek. Történelmi, személyes tapasztalatokat, bölcseleti felismeréseket hagyományoznak. Lé-

tük és hatásuk messze meghaladja a kommunikációs eszköz és a fikciós esztétikai teljesítmény 

funkcionálisan értelmezett szerepét. Gondolkodásunk, önkifejezésünk, személyes és nemzeti iden-

titásunk kialakításának feltételei és eszközei: „… nemzeti hagyomány és nemzeti poézis szoros füg-

gésben állanak egymással.” (Kölcsey).  

A sikeres anyanyelvi és irodalmi oktatás kihagyhatatlan szereplője a tanár. Viselkedése, a szakma 

iránti elkötelezettsége, személyes példamutatása önmagában modell a tanulók számára. A tanár 

tanít, nevel, fejleszt, irányít és segít. Hagyományt és tudást ad át, segíti a tanulókat, hogy azokat 

maguk is felfedezzék, megteremtsék saját kognitív struktúráikat, elkészítsék önálló olvasataikat. Ne 

csak befogadók legyenek, hanem mérlegelő, problémaérzékeny gondolkodású, kreatív értelmezők 

is. A műveltség, a strukturált tudás átadása alapvető feltétele annak, hogy a tanulók megtanuljanak 

önállóan gondolkodni és tanulni.  Az értékközvetítés pedig elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 

hogy a mérlegelő gondolkodás képességének segítségével a saját értékvilágukat megalkossák, és 

ez számukra intellektuális és emocionális élményt jelentsen.  

A magyar nyelv- és irodalomtanítás egyidejűleg műveltségközvetítést, kompetencia- és személyi-

ségfejlesztést, morális és érzelmi nevelést is jelent. A kompetenciafejlesztés az önálló tudás kiala-

kításában, a közösségbe való beilleszkedésben nyújt segítséget. A morális és érzelmi nevelés – a 

kompetenciák fejlesztésével együtt – lehetőséget teremt arra, hogy a tanuló átgondolt ítéleteket al-

kosson, képes legyen sokoldalúan megindokolni véleményét vagy éppen változtasson azon, hogy 

művelt, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségként szűkebb közösségének felelős tagja legyen.  

 

 

9-12. évfolyam 

A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai a 11-12. osztályban, a szövegtan kapcsán és a pálya-

választás, továbbtanulás előkészítésékor jelenik meg a tananyagban, 

A szövegtan 11-es tananyag, melynek fogalmai ott jelennek meg. Szövegtani ismeretek 9. osztály-

tól kezdve szerves részei az óráknak, de ezek döntően gyakorlati megközelítésűek. Elméleti, rend-

szerezett ismereteket az életkori sajátosságokat figyelembe véve 11-ben kapnak a diákok. 

A középkor irodalma a 11-es irodalmi tananyag gerincét alkotó Parzival epocha kapcsán jelenik 

meg, a hozzá tartozó fogalmakkal együtt. Ehhez kapcsolódik a reformáció irodalmának néhány 

eleme is (históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia). 

A stilisztika 11-es tananyag, melynek fogalmai ott jelennek meg. A stilisztikai ismeretek főleg krea-

tív írás gyakorlatokon keresztül jelennek meg a 9-10. osztályban, melyekhez az elméleti tudás, az 

életkori sajátosságokra tekintettel 11-ben társul. 

10. osztályban a lírai alkotások, míg 11-ben az epikai művek dominálnak a műnemek közül, kap-

csolódva a diákok életkori sajátosságaihoz. A romantika irodalma részben 11-es tananyag, mely a 

10. osztályban megjelenő magyar romantika tárgyalása során tanult fogalmakat idézi fel.  
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A retorikai fogalmak a 9-10-es tananyagban helyezkednek el, amikor a vitakészség művelése, an-

nak kulturált formáinak megvalósítása gyakorlati példákon keresztül jelenik meg. Ennek a készség-

nek a fejlesztése a 11-12. osztályos projekteknek is szerves része. 

Az általános nyelvi ismeretek a 9-10-es tananyag részei, mely az életkori sajátosságokhoz alkal-

mazkodva gyakorlati példákon keresztül épül be az órákba. 

A szótárhasználat (értelmező szótár, etimológiai szótár) 10. osztályban kezdődik, a nyelvtörténeti 

tanulmányok része, majd 11. osztályban a stilisztika témakör (szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, 

írói szótár) kapcsán ismét felelevenítődik. 

A nyelvtörténet 10-es tananyag, az életkori sajátosságokra alapozva és a waldorf történelem tan-

tervhez igazodva jelenik meg. 

A kronológiai szempontok mellett életkori sajátosságokhoz igazodó, a személyességet hangsú-

lyozó lírai műnem adja a 10-es irodalom tananyag gerincét . Arany János, Ady Endre, Babits Mi-

hály lírája, a Nyugat nemzedékei a 10-es tananyag része. Ezen költők művei a későbbi évfolyamo-

kon az egyes korstílusok és stílusirányzatok kapcsán és egyes tematikus megközelítésekben is 

megjelennek. Jó példa erre Kosztolányi Dezső, akinek novellisztikája 9-ben, lírája 10-ben, regényei 

pedig 11-12. osztályban részei az óráknak. 

 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A kilencedik osztályos diák nagy elvárásokkal, az újdonságok iránti lelkesedéssel lép a felső tago-

zatba. 

A tanítás egyre inkább a gondolkodás és az ítéletalkotás ébredő erőihez igazodik. Ez az intellektus 

fejlesztését és a gondolkodás egyre tisztább használatát teszi szükségessé. A bevezetés az iroda-

lomba, az irodalom és annak hatásának vizsgálata ezt a folyamatot segíti. A gyerekek ebben az 

életkorban tudatosabban élik meg a szépség, igazság és jóság iránti bizalmatlanságukat. 

Az ebből fakadó nevelési feladat, hogy erősítsük a világgal szembeni morális elvárásaikban a fiata-

lokat s ugyanakkor segítsünk nekik elfogadni a valóságot. 

A gondolkodás-érzés-akarat még nincs összhangban bennük, ezért a gyerekeket a bizonytalanság 

jellemzi. A szétesni látszó világ rendezéséhez ad segítséget az, hogy a kilencedikes magyar 

epochák a polaritásra épülnek. Olyan anyaggal, témákkal foglalkoznak, amelyek fejlesztik ifjúi erői-

ket, és egyben lehetővé teszik, hogy az őket foglalkoztató kérdésekről beszélhessenek. Az emberi 

világ létező és látszólag áthidalhatatlan ellentéteit feloldani „tragikus és komikus módon” egyaránt 

lehet. 

A nyelvvel való tudatos munka, írás és olvasás útján egyaránt eszközt ad a gyerekek számára: hogy 

„rendet vigyenek” impulzív érzéseikbe, hogy elvezesse őket saját benső világukból a külvilág objek-

tivitásába. A jel és jelentés viszonyának vizsgálata, a jelentéstan tanulmányozása ráirányítja figyel-

müket a valóság és nyelvtudomány kapcsolatára. A vitakészség művelése, kultúrált formáinak gya-

korlása a retorikai tanulmányok beveztésével történik. Ennek során foglalkoznak a beszéd felépíté-

sével és az érvtípusokkal.Az irodalmi témákkal való munka mellett, melyek magyar és világirodalmi 

szemelvényekből állnak, a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy nyelvkészségüket szóban és 

írásban egyaránt fejleszthessék.  

Órakeret: 173 óra 
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Előzetes tudás 

A diákok már számos ismerettel rendelkeznek az irodalommal és a nyelvtannal kapcsolatban. Ma-

gabiztosan fogalmaznak, az alsó- és középtagozaton sok irodalmi művel és alkotóval találkoztak. 

Megismerték a magyar nyelv nyelvtani rendszerét, különféle szövegeket alkottak és olvastak. Szö-

vegértési készségük kialakult, képesek az írott és hallott szöveg lényegének kiemelésére, összefog-

lalására. A felső tagozaton ezeket az ismereteket bővítjük és elmélyülünk az irodalomelmélet és a 

magyar nyelvészet tudományában. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A tanított irodalmi műveken keresztül a kamaszokat nyugtalanító alapvető létkérdésekre keressük 

közös munkával a válaszokat. A szereplők jellemzésével, tetteik, kapcsolataik elemzésével önisme-

retre és a másik ember cselekedeteinek mozgatórugóira irányul a figyelem. Kreatív szövegek alko-

tásával fejezik ki a gyerekek a gondolataikat. Megtanulják a bemutatott jelenségek több szempontú 

megközelítését. 

A műfaji sajátságok tanításával irodalomelméleti ismeretekre tesznek szert. Foglalkoznak az iroda-

lom ősi formáival, a mágia, a mítosz és a mitológia jelentésével. Betekintést nyernek a görög és a 

római irodalom egyes alkotásaiba. A szóbeli kifejező eszközük, a nyelv szókincse bővül. A gyakor-

latban is kipróbálják az adott műfajt: jeleneteket játszanak el a drámából, továbbírnak egy szöveget, 

naplóban beszéltetnek egy szereplőt. 

Fontos, hogy megértsék, a világ látszólag feloldhatatlan ellentétei feloldhatók: ahogy már említettük, 

objektívan tudjanak a világ felé fordulni. Felébredjen bennük az alkotók életrajzának és művek sze-

replőinek megismerése nyomán az empátia érzése mások iránt, s rácsodálkozzanak a világ sokszí-

nűségére. 

Tudatosan figyeljenek beszédtechnikájukra, a beszédük minőségére és a helyesírásra. Átismételve 

a leíró magyar nyelvtant, tudatosabban használják a nyelvüket gondolataik kifejezésére. Általános 

nyelvi ismereteiket elmélyítik, áttekintik a nyelvi rendszert, annak szerkezeti jellemzőit. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az első epocha 

Ezt az időszakot nevezik Idealizmus epochának is. Goethe életrajza és barátsága Schillerrel, 

s a Don Carlos kiváló lehetőséget adnak, hogy a nemzeti és történelmi karakterében maga a 

történelmi kor szólítsa meg a tizenöt éves diákot. Arany János életpályája, barátsága Petőfi 

Sándorral, vagy akár a Toldi – mint a magyar nyelvből fakadó legtisztább forrás – kiváló alter-

natívát jelentenek. 

Ugyanígy, ha a dráma történetét tanulják az ókori rituálé eredetétől a modern színház kialaku-

lásáig, nagyszerű fordításokban állnak rendelkezésünkre világirodalmi alkotások. Akár a Don 

Carlos, de például a Rómeó és Júlia is, vagy még sok más alkotás is szóba jöhet): olyan 

művek, melyek megszólíthatják a kamaszok „idealizmus igényét”. Így lehet az epocha esetle-

ges csúcspontja az Erzsébet-kori (vagy klasszicista) színház és színjátszás virágzása. Például 

egy-egy konkrét darabot tanulmányozhatnak a diákok: több jelenettípussal ismerkedhetnek 

meg más-más darabokból. De ha a klasszikus görög színházhoz találunk vissza Szophoklész 

műveiben – az Antigonéban, az Oidipusz királyban, vagy az Elektrában is – az emberi lét 

alapvető kérdései a legtisztább formában vetődnek fel. Nagy lehetőség a társadalmi és vallási 

aspektusok felvillantásával egybevetni a görög színház történetét: az Elektra-történet felbuk-

kanásai a Kr.e. V. század Görögországában. A görög színház valóságának szembesítése a 

későbbi korok, illetve a jelen színjátszásával nagyon tanulságos lehet. Általában jó egy teljes 

színdarabra építeni a közös munkát. Az időszakot egy modern színdarabbal is lehet zárni. 

Természetesen egy darab színházi megtekintése a téma fontos kiegészítője lehet. 
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Bár a dráma műfajiságában hordozza azt a lehetőséget, hogy a világra sokszor szélsőségesen 

reagáló kamaszt megszólítsa és egyszersmind észrevétlenül tükröt állítson neki, a drámaiság 

felé hajló, vagy a drámai léthelyzeteket feldolgozó epikus művek is adhatják az epocha anya-

gát: Leonhard Frank: Jézus tanítványai; William Golding : A legyek ura; Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben. Így összességében az „alapkérdés” is többféleképpen tehető fel: Rend és sza-

badság; Az ember drámája – a dráma embere... 

 

Második epocha 

Az előző „drámaibb„ Sírás-epochának a Nevetés-epocha lehet ellenpontja. A humoros mun-

kák oldó-elengedő, távolságépítő hatással lehetnek a gyerekekre. Epikus, drámai, és lírai mű-

vek is adnak lehetőséget a humor közvetlen megélésére. Akár a már az előző epochában 

tárgyalt két nagy költőnk, Arany és Petőfi is szinte műfaji határok nélkül a humoros művek 

széles palettáját kínálják életművükkel. De akár ha a „párhuzamos életrajzoknál” akarunk ma-

radni, Karinthy és Kosztolányi ifjúkori barátsága és annak emlékei még novellák szintjén is 

kitűnő lehetőséget jelentenek a humor mibenlétének érzékeltetésére. Különösen Karinthy Fri-

gyes életműve alkalmas arra is, hogy akár egy ember életútján belül is érezhetővé váljon az a 

feszültség, ami egy idealista ember sorsa és a huszadik század valósága között áll(t) fenn. 

Melynek feloldása nagyon sokszor csak a humor lehet. Gondosan (!) válogatva Nagy Lajos: 

Képtelen természetrajza, Örkény István Egypercesei is hitelesen, mégis „elengedően” szól-

hatnak a diákokhoz. Nem zárnánk ki a szemelvényes válogatás lehetőségét sem a régi ma-

gyar irodalomtól korunkig (akár Csokonai Vitéz Mihály, akár Romhányi József, akár Varró Dá-

niel; vagy Tóth Béla anekdotagyűjteménye, Mikszáth humora). A világirodalomból 

Shakespeare, és Moliere vagy Morgenstern sem elvetendő. Beszélgetésre, az életnedvek 

(‘humour’) megindítására a vígjátékok, novellák, viccek mind-mind alkalmasak. Vagy be lehet 

mutatni egy humorista (gyakran fájdalmas) életrajzát. A végcél (ha van ilyen) nem annyira a 

„komikusság esztétikai értékelése”: sokkal inkább az, hogy bemutassuk, a humor élménye 

miként válhat az ember személyiségfejlesztésének újabb dimenziójává, karakterének erejévé. 

A humor gyakran közelít a tragikumhoz, és így a komédia és tragédia közelsége is lehet vizs-

gálatunk tárgya. A nevetéssel és sírással, a komédiával és tragédiával mint „esztétikai néző-

ponttal” dolgozva a kilencedik osztályos diákok mindkét epochában megélik, hogy a világ je-

lenségei miként léteznek e két ellentétet egyesítő feszültségének a terében. Ez lehetőséget 

kínál számukra, hogy formálják saját, néha igencsak kizáró(lagos) (élet)szemléletüket. 

Esszék és nyelv 

Az irodalmi munkák tartalmával való munkán kívül a kilencedik osztály tanulói tovább művelik és 

fejlesztik nyelvhasználatukat. A leíró magyar nyelvtant átismétlik, tudásukat mélyítik: ha lehetséges 

idegen nyelv (részben grammatika) tanulmányozásával is kombinálva. A helyesírásukat, a közpon-

tozás használatát, a szóhasználat és szintaxis által lehetővé tett különféle kifejezésmódokkal együtt 

erősítik. Egyformán gyakorolják a szubjektív leíró esszék írását (tartalomjegyzékkel, szöveg-össze-

foglalásokkal, osztálybeszélgetésekkel, beszámolókkal, képek és kísérletek leírásával, felolvasott 

szövegek elmesélésével, hangulatleírással). Lehet újra írniuk irodalmi részleteket. A hangsúly min-

dig a kreatív munkára helyezendő: stíluskészséget a csak diákok által írt szövegek által lehet fej-

leszteni. A világ felé irányuló intenzív érdeklődésüket, egyszerre használva és kielégítve bátran lehet 

közelíteni a XX. század végi magyar költészethez. 

A szóbeli munka meghatározó témákkal kapcsolatos beszélgetéseket, párbeszédeket, az érvelést, 

logikus következtetést figyelembe vevő értekezéseket és a diákok egyéni beszámolóit tartalmazza. 

Számos klasszikus és humoros darab létezik, ami előadásra alkalmas, s illeszkedik a gyerekek lel-

kiségéhez, illetve mindkét epocha témájához. 

Az ajánlott szépirodalomból olvasónaplót is készíthetnek a diákok. 
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Ajánlott szépirodalom 

Szophoklész: Oidipusz király, Antigoné; Shakespeare: Rómeó és Júlia, A vihar, Macbeth; Goethe: 

Az ifjú Werther szenvedése és halála; Schiller: Don Carlos; Katona József: Bánk bán; Arany János: 

Toldi, Toldi estéje, balladák, Őszikék (Kapcsos könyv). 

A XX. századi költészete: Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Nagy László költészete; kortárs 

költészet; Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője, Jókai Mór: A tengerszemű hölgy, Egy tizenhe-

tedik századi kalandor, Arany János és Petőfi Sándor összes verse 

Kapcsolódási pontok 

Az anyanyelvi nevelés minden tantárgyhoz kapcsolódik. Külön kiemelendő a dráma, a beszédfej-

lesztés és az érthető beszéd technika gyakorlása miatt; és a hangtan kapcsolata az euritmiával. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Dráma, tragédia, komédia, tragikomédia dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai 

szerkezet, expozíció, konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

humor, anekdota, vicc, adoma, jelenetezés, drámai elemek, jellemek, konfliktusok 

A leíró magyar nyelvtan fogalmai, anyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a 

szavak osztályozása, osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő 

szintagma; mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szer-

kesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései, 

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, terjesztő, 

másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, monda, elbe-

szélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, költői megfor-

máltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ, reneszánsz, humaniz-

mus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers, blank verse, commedia 

dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, bosszúdráma, lírai tragédia      

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, utaz-

tató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív poétika, re-

zonőr, weimari klasszika, drámai költemény , retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés 

eszközei: érv és cáfolat; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése, Jel, nyelvi jel, jelrendszer, kódok, 

korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

Szövegalkotás, szövegértés. 

A fejlesztés várt eredményei 

A magyar nyelv grammatikai rendszeréről legyen a diáknak áttekintése és alkalmazza az általa tanult 

nyelvi, nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismereteket 

Tudja átélni a hangok képzését (kapcsolódva az euritmiaórákhoz). 

A szó és jelentés kapcsolatára tudjon rátekinteni. 

Értője és alkalmazója is legyen a mondatok elemzésének. 

Retorikai ismereteit a gyakorlatban alkalmazza. 

Elolvassa a kötelező olvasmányokat és saját örömére is olvas. Olvasmányait alapvetően érzelmi 

úton tudja befogadni. Erről tudjon szóban és írásban megnyilvánulni. Az epochákon szülessen meg 

a készség az irodalmi mű közös befogadására: ez feltételezi a szöveg értő olvasását. 
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Tudjon gondolkodni a diák az irodalmi művekben szereplők jellemeinek csoportosításában: tudjon 

azonosulni a hősökkel, illetve az általuk képviselt különböző emberi nézeteket tudja ütköztetni ön-

magában, de másokban is. Epikai művekben tudja értelmezni a különböző elbeszélésmódok szere-

pét (tudatábrázolás, egyenes és függő beszéd, mindentudó és korlátozott elbeszélő). A drámai mű 

értelmezésében alkalmazza az általa tanult drámaelméleti és drámatörténeti fogalmakat. 

Ismerjen fel folyamatok az irodalmi alkotásokban. 

Memoriter: 5-10 vers, drámarészlet(ek) ismerete. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 10. osztály 16 éves diákjai megtapasztalják a függetlenséget, de annak árát is: a magányt. Fő 

kérdés számukra: „ki vagyok én?”; érdeklődésük önmaguk felé fordul, szeretnék megérteni milyen 

erők vezérlik a világot, mitől egyedi valami, honnan származnak a dolgok, mik a fejlődés irányai, ok-

okozati összefüggéseket keresnek, a saját útjukat szeretnék megtalálni, mely jellemzően a líra 

műnemének tanulmányozásán keresztül jelenik meg. A nyelv krízisállapotban van bennük: a diákok 

már nem és még nem képesek kifejezni belső tapasztalásukat megfelelő módonTörténelmi tanul-

mányaikkal összefüggésben foglalkoznak a nyelvtörténettel és a nyelvrokonság kérdésével. Gya-

korlatot szereznek a különböző szótárak használatban és lesz rálátásuk a magyar és idegen nyelvek 

kapcsolatára. 

Órakeret: 173 óra 

Előzetes tudás 

A diákok már számos irodalomelméleti és nyelvtani fogalommal találkoztak. Bő szókinccsel változa-

tosan és kreatívan fogalmaznak. Gyakorlatot szereztek irodalmi művek elemzésében, a jellemek, 

események megítélésében, önálló véleményformálásban. Ezekre az ismeretekre lehet építeni. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A szöveg tartalmát és a beszélő szándékot tükröző kifejezésmód eszközeinek biztonságos alkalma-

zása. Kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása, értelmezése (kommunikáció fogalma, 

típusai, zavarai, eszközei, a digitális kommunikáció). Elmélyülés az érvelés technikáiban, módsze-

reinek használatában. Saját vélemény kialakítása, mások véleményének elfogadása.Retorikai isme-

retek tovább bővítése (beszédfajták, hatékony tárgyalástechnika) segíti azt, hogy véleményüket 

egyre árnyaltabban és tudatosabban formálják meg. Különböző korstílusokat, stílusirányzatokat, stí-

lusrétegeket reprezentáló szövegek megismerése, melyekben hangsúlyos szerepet kapnak az ősi 

mítoszok, a mitológia , a görög és római irodalom és a Biblia, valamint ezek motívumvilága a későbbi 

korok irodalmában (metszetek, szemelvények a magyar és világirodalomból)Sajátosságaik felisme-

rése, értelmezése. Olvasható egyéni írásmód, lényegkiemelő önálló jegyzetelési technikai kialakí-

tása. Szövegalkotás minden műfajban. Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő 

szövegek írására. Önálló vázlatkészítés különféle eljárásokkal. Szövegek pontos, értelmező felidé-

zése és önálló reprodukálása a célnak megfelelően. A nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása, a 

nyelvi-, nyelvhasználati jelenségek megközelítésébeNyelvhelyességi problémák önálló megoldása. 

Dramatizált formák, dialógusok önálló olvasása, kidolgozása. Konfliktuskezelési eljárások tanulása. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Első epocha 

A tanterv az északi mitológiát jelöli meg tananyagként. Többek között részleteket az Eddából, 

a Völsunga sagaból, az Izlandi sagaból, a Hildebrandslied részleteit. Ezek a fiataloknak olyan 

képeket nyújtanak, amik segítenek helyettesíteni saját, önmagukkal szembeni felelősségüket 

az ősi vérrokonsággal. A Nibelung-ének szerepel a tananyagban, részben olvasva, részben a 

tanár által mesélve. Az ezzel való munka során a diákok többek között felfedezik, hogyan ala-

kul át a mitológiai kép, kép-tudat irodalmi képekké, majd epikus költészetté. A Nibelung-ének 

mint sajátos európai tudatközvetítő mű emelendő ki. Kereszténység előtti „tudatfolyamokban” 

azonban talán közvetlenebbül visszavezet mind képileg, mind az ősösztönös költői nyelvhasz-

nálat által a Kalevala. S ez már mély áramaiban összeérhet az egyik történelemepocha ere-

detkereső impulzusával. Mindezeken túl átfogó téma lehet a művek tényleges tartalmán kívül 

– a mítoszból az irodalomba való átmenet vizsgálata. Mihelyt a tanár ókori mitológiát tanul a 

diákokkal – mint a Gilgames eposz, az Ótestamentum, az Iliász vagy az Odüsszeia vagy Ovi-

dius Metamorphosesa – lehetséges olyan modern művekből is meríteni, melyekben mitologi-

kus témák vagy formák szerepelnek. 

 

Második epocha 

A második irodalomepocha foglalkozhat a modern irodalomban tovább élő Nibelung-motívu-

mokkal. Ez kiváló lehetőség annak megfigyelésére, hogy miként alakult az európai történe-

lemben az emberi tudat fejlődése, az elmúlt 7-800 évben. Másrészt a diákoknak kicsit fentebb-

ről pillantva a „kérdésre” érdemes az összeurópaiságban vizsgálni ezt a tudatfejlődési vonula-

tot: jó lehetőség az Iliász-Odusszeia, Iliász-Aeneis, Iliász-Nibelung-ének, illetve Nibelung-

ének-Buda halála, sőt az „általános eposzforma” és Kalevala (esetleg Szigeti veszedelem) 

összevetéseket elvégezni. Hátránya ennek a tárgyalásnak, hogy kereteiben a magyar költé-

szet háttérbe szorul. Éppen ezért ajánlatos a diákok ösztönös eredetkereső vágyát esetleg 

elvezethetjük a magyar-latin nyelvű legendák irányába (Szent László, Szent István, Szent Mar-

git legendái). Az is nemzetünk belső szellemi-kulturális folyamatainak izgalmas vizsgálati tár-

gya lehet, hogy miként él népköltészetünkben, illetve a képzőművészetünkben már a szkíta 

ábrázolásoktól eredeztethetően Szent László alakja, vagy miként hat el a Csodafiú szarvas és 

Szent István közös képe Nagy László költészetébe.  

 

Esszék és nyelv (lehetséges gyakorló órák is). 

A dialektikus témákkal való munkával a diákok gyakorolhatják az ellentétes vélemények meg-

tárgyalását és képviseletét. Ez írásban és szóban egyaránt végezhető. Bármelyik irodalmi mű 

szereplőjéről jellemzést, jellemek, konfliktusok összevetését írni szintén kívánatos feladat, már 

ebben az életkorban. A két magyar epochában – illetve azt kiegészítendő – fontos vizsgálódási 

anyag a Halotti beszéd és könyörgés és az Ómagyar Mária-siralom. Mind a két mű mint szö-

vegemlékek alapvető élményeket nyújtanak a diákoknak: saját olvasatuk készítése közben 

ráébrednek 7-8 évszázad döntő nyelvi változásaira. Eközben alkalmazhatják előző évben el-

mélyített hangtani ismereteiket és történeti változási folyamatokba pillanthatnak a grammatika, 

de a magyar írásrendszer és helyesírás formálódásának megfigyelése révén is. A magyar iro-

dalom területén az eredetkeresés útjaként (s így, a Buda halála párhuzamaként is), de jele-

nünk nemzeti kérdéseire válaszként is szolgálhat a XIX. századi költészetünkkel való foglal-

kozás. A reformkorral és főleg az antik történelmi tanulmányokkal ideális kapcsolatban lehet-

nek retorikai foglalkozások a nyelvtanórákon: természetszerűen a tiszta gyakorlati megvaló-

sulásuk a kívánatos. 
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Ajánlott szépirodalom 

Moliere: A fösvény, Tartuffe; W. Shakespeare: Macbeth, A velencei kalmár; E.T.A. Hoffmann: Az 

arany virágcserép, Kleist: A chilei földrengés, Balzac: Goriot apó, Az elveszett illúziók, A szamárbőr; 

Brecht: Kurázsi mama, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Gyergyai (Gergei) Albert: Árgyélus 

históriája, (nép)mese: Tündér Ilona, Petőfi Sándor: Az apostol, Útiképek, Arany János: Buda halála, 

Széchényi István naplója, Németh László: Irgalom, Kertész Imre: Sorstalanság, Örkény István: 

Tóthék, Franz Kaffka: A per, Hermann Hesse: A pusztai farkas, Salinger: Zabhegyező, Mauriac: A 

szerelem sivataga 

A felvilágosodás és reformkor költészete: Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty; Ady-, Babits 

és Kosztolányi-kötetek, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem; Homérosz: Iliász, Odüsszeia; Dante: Is-

teni színjáték 

Kapcsolódási pontok 

Az anyanyelvi nevelés minden tantárgyhoz kapcsolódik. Külön kiemelendő a dráma, a beszédfej-

lesztés és az érthető beszédtechnika gyakorlása miatt. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Beszédhallás, hallás utáni értés,érthető jól artikulált összefüggő beszéd, nyelvi és nem nyelvi kódok, 

kulturális és magatartásbeli jellemzők, monológok értelmező tolmácsolása, eltérő kommunikációs 

célú szövegtípusok nyelvi, szöveghasználati jellemzői, logikai kapcsolatok. 

Koherenciateremtő elemek, szövegek kommunikációs és műfaji jellemzői, kreatív írás. 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a 

világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, eszté-

tikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtar-

tás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, nyelvtípus (agglutináló, 

izoláló, flektáló). 

Szépirodalmi művek részletes szöveghű felidézése. Szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, 

mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, arc-

hetípus. 

Szókincs, frazeológia. 

A magyar nyelv rokonsága, története, A szófaji, a mondattani alapszintű nyelvtörténeti ismeretek 

alkalmazása, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, középmagyar 

kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és ide-

gen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

A főbb nyelvtörténeti korszakok és a legfontosabb nyelvemlékek, nyelvváltozatok. 

A magyar nyelv a világ nyelvei között. 

Eposz, példázatos történet, legenda, elbeszélő nézőpont, narráció, jellemzés, hőstípus. Eposzi kon-

venciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, hexameter; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, imitáció, dal, óda, elégia ekloga, 

episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica, Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber 

Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, 

zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, 

passió, kálvária, apokalipszis, bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dal-

lamvers, szövegvers, mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia, Balassi-

strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett, barokk, katolikus megúju-

lás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, 

labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat, vátesz, röpirat, komikus vagy víg-

eposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, neológusok, stílusszintézis, piktúra, 
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szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal, nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembe-

sítő és időszembesítő verstípus, nemzeti identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai sze-

rephelyzet, rapszódia, drámai költemény, népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, vers-

ciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz 

hagyományos és mai beszédfajták; értelmező szótár, etimológiai szótár, 

ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus, különc, donquijoteizmus 

szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus vagy bi-

metrikus verselés, filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia, homo aestheti-

cus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás, A Nyugat és nemzedékei, paró-

dia, stílusparódia, műfajparódia,  

Az irodalmi és kulturális hagyomány – helyi kötődés, nemzeti identitás, regionális kultúra, toposzok, 

motívumok, esztétikai minőségek. 

A fejlesztés várt eredményei 

Reflektál saját kommunikációjára, szükség esetén változtat azon. Felismeri a kommunikáció zava-

rait, kezelésükre stratégiát dolgoz ki. 

A szó és jelentés viszonyát értő módon tudja feldolgozni a diák: lásson a mélyére a nyelvünk történeti 

változásainak.  

Ismeri a magyar nyelv hangtanát, alaktanát, szófajtanát, mondattanát és alkalmazni tudja a tanult 

elemzési eljárásokat. 

Ismeri és érti a nyelvrokonság fogalmát, annak kritériumait. Ismeri a magyar nyelv eredetének hipo-

téziseit és azok tudományosan megalapozott bizonyítékait. Érti, hogy nyelvünk a történelemben fo-

lyamatosan változik. Ismeri a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, kiemelkedő jelentőségű nyelv-

emlékeit. 

Tudja elhelyezni anyanyelvét a világ (pl. az általa tanult) nyelvei között. Felismeri és megnevezi a 

magyar és a tanult idegennyelv közötti hasonlóságokat és eltéréseket. 

Tud helyesen írni és szükség esetén nyomtatott és digitális segédleteket használ. 

Szótárhasználat, jegyzetkészítéskészségszinten legyen meg a diáknál. 

Tudjon egybefüggő szöveget-beszédet írni, illetve azt szabatosan elő is adni. 

Elolvassa a kötelező olvasmányokat és saját örömére is olvas. Jusson el a diák az egyéni olvasás 

kultúrájáig: saját olvasmányok kiválasztása, a kötelező olvasmányok értő feldolgozása. 

Legyen képes az irodalmi alkotások szerkezetének, cselekményének áttekintésére; a vizsgált művet 

összetettségében látni: témák, szereplők, események. A lírai mű értelmezésében alkalmazza az 

általa tanult líraelméleti és líratörténeti fogalmakat (pl. lírai én, beszédhelyzetek, beszédmódok, ars 

poetica, szereplíra). A tantárgyhoz kapcsolódó fogalmakkal bemutatja a lírai mű hangulati és hang-

nemi sajátosságait, hivatkozik a mű verstani felépítésére. Szükség esetén a mű értelmezéséhez 

felhasználja történeti ismereteit. A mű értelmezésében összekapcsolja a szöveg poétikai tulajdon-

ságait a mű nemzeti hagyományban betöltött szerepével. 

Műnemeket, műfajokat ismerjen fel. Tudja megnevezni azok poétikai és retorikai jellemzőit. 

Tanulmányai során ismereteket szerez a kulturális intézmények (múzeum, könyvtár, színház) és a 

nyomtatott, illetve digitális formában megjelenő kulturális folyóiratok, adatbázisok működéséről. 

Memoriter: öt-tíz vers, dráma, illetve prózarészlet(ek) ismerete 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 
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A 11. osztályos diákok elérkeznek abba a korba, amikor a társadalom átfogó valóságában keresik 

szerepüket. Érdeklik őket az összetettebb lelki folyamatok, szociális érzékenységük növekszik, 

amint abbahagyják a világ eseményei felett való puszta ítélkezést és fokozatosan rájönnek, hogy 

részt vállalhatnak a világ ügyeinek formálásában. Egyre inkább a saját tapasztalataikon nyugszanak 

ítéleteik. Saját életútjukkal kezdenek el foglalkozni. Most már megnő a fontossága annak, hogy a 

személyiségük fejlesztését szolgáló utat kövessék. Már kezdik érzékelni a világhatárokat: s szeret-

nék is meghódítani azokat. Ebben a már világ felé forduló időszakban fontos a kreativitás, hogy 

mindenki rátaláljon az önkifejezés számára lehetséges legalkalmasabb formájára. A magyarórák azt 

az igény igyekeznek kielégíteni, hogy a nyelv különféle szintjeit differenciáltabban és pontosabban 

érzékelhessék és segíti, hogy a diákok egyénibb módon közelíthessék meg a nyelvet. Az órák célja, 

hogy a diákok intenzívebben konfrontálódjanak az ember belső világával és a folyamattal, melynek 

során megtalálja én-tudatát. A diákok fokozatosan ráébrednek a mások iránti felelősségükre. 

Órakeret: 173 óra 

Előzetes tudás 

Az előző osztályokban már a gyerekek elsajátították a szövegértés és a szövegalkotás összes ké-

pességét. Tudnak egybefüggő szöveget-beszédet írni, képesek az irodalmi alkotások szerkezeté-

nek, cselekményének áttekintésére; a vizsgált műveket összetettségében látni, felismerik a műfajo-

kat, műnemeket. El tudják helyezni anyanyelvüket a világ más nyelvei között. Ezekre a kialakult 

képességekre építünk a 11. osztályban. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása és értelmezése. A nonverbális kommuniká-

ció alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben. Az értő figyelem alkalmazása. Az érvelés 

továbbfejlesztése, logikus gondolatmenet kialakítása. A kommunikációs zavarok, konfliktusok felol-

dásának eljárásai. Improvizációs, színpadi munka. A szókincs folyamatos gazdagítása a nyelv min-

den rétegére kiterjedően. A nyelv változásának tudatosítása, nyelvjárások, anyanyelvi tervezés és 

a nyelvi norma megismerése, gyakorlása. Különböző stílusok és stílusrétegek szövegalkotási gya-

korlása, stilisztikai alapfogalmak megismerése, a stílushatások és stíluseszközök (szóképek, zene-

iség) áttekintése. Szótárhasználat. Pragmatika, a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, be-

szédaktus és együttműködési elv.  A művek műfaji természetének megfelelő eljárások, megközelí-

tési módok gyakorlása. Különböző olvasott vélemények összevetése, értelmezése és kritikája. Kü-

lönböző korstílusokat, stílusirányzatokat reprezentáló szövegek megismerése, magyar és világiro-

dalmi portrék, életművek tanulmányozása. Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát 

igénylő szövegek megismerésére, írására. Adott feladathoz témához vázlat alapján különféle műfajú 

szövegek alkotása. Szövegek pontos értelmező felidézése és új helyzetben való alkalmazása. Kom-

munikációs események és szövegek önálló elemzése. Nézőpontok és a nézőpontváltások funkció-

jának értelmezése. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Első epocha 

Wolfram von Eschenbach Parzivalja az epocha középponti témája. A középkori irodalom e 

meghatározott művével való foglalatosságunknak a „tudat evolúciója” címet is adhatnánk. A 

11. osztályos diákot belső igénye hasonló szellemi irányokba tereli. Ehhez a Parzival-ban több 

fontos aspektust is megtalálhat: a találkozást a középkori udvari világgal, találkozást egy olyan 

társadalom korlátaival (és lehetőségeivel), amelyet külső elvek, rajta kívül álló erők irányíta-

nak; a Gawan-mellékcselekményt, ami az emberi sötét mélységeket és a „te meg én” kapcso-

lattal összefüggő feladatok egész kozmoszát tárja fel. Magát a Parzival-történetet, ami a 
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befeléfordulásra és az egyénnek a bukás, bűn, vezeklés és kegyelem állomásain áthaladó 

útjára összpontosul. A Parzival-történet önmagában nevelési eszköz lehet: a történelmet az 

általánossal és az egyénivel kombinálja, a fejlemények sora könnyebben áttekinthető, mint 

egy modern novellában. Így fontos (az átléphetetlen nyelvi-esztétikai-határok ellenére [vagy 

talán annál inkább] is), hogy a középkori ember szigorúan formált és befelé forduló lényével 

való találkozást a történetet élőbeszédben, közvetlen képiséggel élhessék meg a diákok: saját 

útkeresésükhöz merítenek erőt ebből a műből. Fontos, hogy a tanári bemutatás által ismer-

kedjenek meg a történettel, egy-egy részét a történetnek a megismerkedés után kapják kézhez 

és otthon olvassák el. Ez az udvari mű számos lehetőséget kínál esszéírásra, gyakorlatra a 

nyelv és nyelvi struktúra megalkotása terén. Történelmi tanulmányok és az irodalmi formák 

összefüggéseinek vizsgálatára. 

 

Második epocha 

A második, avagy „alternatív” epocha tárgya igen sokféle lehet. Ha folytatjuk a nagy magyar 

költők életútjának és költészetének vizsgálatát Ady Endre és Arany János után József Attila 

önmaga kutató magányos sorsa, magasságaival és mélységeivel egyedülálló lehetőség 

arra,hogy „komplementere” legyen a Parzival-történetnek. A magyarepocha címét nem sokkal 

a költő halála előtt kiadott gyűjteményes kötetének, a Medvetáncnak a mottója eleve sugallja: 

„Pokolra kell annak menni...” 

Foglalkozhat az időszak a Parzival-motívumok megjelenésével a XIX–XX. századi irodalom-

ban. Számos archetipikus téma jelenik meg, újra és újra az irodalomban, ahol új szempontok-

ból kezelik őket és más megoldásokhoz vezethetnek (az önálló személyiséggé válás folya-

mata, istenkeresése, a fájdalom elszenvedése és okozása; „te meg én”, a szeretet/szerelem 

minősége, a bűn és vezeklés, tetteink következményeiért való felelősség, tolerancia). A tanár 

választásától függ, hogy az irodalomtörténetre koncentrál vagy inkább úgy tanulmányoz szisz-

tematikusan témákat, ahogyan azok megjelennek néhány kiválasztott műben. 

Folytatható lehetne az előző évben gyakorló órákon megkezdett „ismerkedés” a XIX. századi 

magyar romantika irodalmának költészetével (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany). Ez kitekin-

téssel járhat az európai romantikus irodalomra is: angol, német, orosz romantika. Mindez a 

társadalmi, politikai, művészi és filozófiai hátterével egyetemben. Ide lehetne venni tematikus 

megközelítéseket is: pl. a képzelet szerepe a művészi szemléletben; a romantikus hős szerepe 

az irodalmi művekben, avagy a zsenikultusz megjelenési formái. De elképzelhető a történelmi 

tanulmányok párhuzamaként egy „teljes” áttekintése a magyar költészetnek Arany Jánosig. 

Tudatfejlesztésünk követése az is, ha egy-egy magyar feudális kori (századunk nagy költőjé-

ben kikristályosodó szellemi magatartást és „működést” figyeljük és hasonlítjuk az őt megelő-

zőkkel, illetve követőkkel. Például az alábbi „nyomvonalon”: Janus Pannonius – Balassi – Zri-

nyi – Csokonai – Kölcsey. 

Szintén kézenfekvő módon kínálkozik az előző epocha ellenpólusának a XIX. századi epikus 

irodalommal való foglalkozás Puskintól Csehovig olyan „tükörmetszetét” vehetjük így a kelet-

európaiságnak, melyben mindannyian hitelesen látjuk meg még jelenünket is. Az osztály lelki 

minőségétől függően az epocha középponti tárgyába választható Puskin Anyeginje, Lermon-

tov Korunk hőse. De talán legtanácsosabb ebben az életkorban az Ivan Iljics halálával és/vagy 

a Bűn és bűnhődéssel foglalkozni. Gogol és Csehov novellái sem elkerülendők. Olyan alakok 

jelennek meg ezekben a művekben, akiknek a „megismerésével” a jelenkori emberi problémá-

kig is – így önmagához – a lehető legközvetlenebbül és egyszersmind legközelebb juthat az 

olvasó. A diákok ezekben a művekben sorsokat követhetnek nyomon. Megismerik a szláv kul-

túra egy szeletét, a kelet-európaiság fogalmát, ezáltal közelebb juthatnak saját gyökereikhez. 

A magyar regényirodalomban talán a Midász-motívum tárgyalása jelenthet valamiféle párhu-

zamot (Jókai Mór: Az aranyember, Ambrus Zoltán: Midász király) 
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Esszék és nyelv( a lehetséges gyakorló órák is) 

Ezen az évfolyamon már megfelelő formájában jelenhet meg az elemzés mint írásbeli gyakor-

lat: önállóan végzett, módszeres analizálásból születhetnek meg a diákok vitalitásával és kre-

ativitásával áthatott szintézis értékű esszék. Ez korábban nem lehetett csak távlati cél, mos-

tanra viszont már elvárásként jelenhet meg, hiszen az utolsó év írásbeli éves munkájának 

elkezdéséhez ennek már, elengedhetetlen alapként meg kell lennie. Ugyanígy nagyon fontos 

az elsajátítása (felismerési és alkalmazási készség felismerése) a különböző nyelvi stílusok-

nak: a hangsúlyt itt is a gyakorlati feladatokra kell helyezni. A diákok már-már készen állnak 

eljövő felnőtt életük felé megtenni az első lépéseket: alapvető segítség számukra a kommuni-

kációs tájékozódási módok ismerete – akár a közéleti, akár a tudományos nyelvhasználatról 

van szó. Az esszéírás, a történelmi tanulmányok és a magyar regényirodalom összekapcso-

lására gyakorló órák kihasználásaként kiváló lehetőség a XIX. századi nagy regényíróink mű-

veivel való foglalatosság: Eötvös József: Magyarország 1514-ben, Kemény Zsigmond: Rajon-

gók; Mikszáth Kálmán: Fekete város. 

Ajánlott irodalom 

Puskin: Anyegin, Stendhal: Vörös és fekete, Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Anna Ka-

renina, Mihail Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Anton Pavlovics Csehov: 6-os számú kórterem, 

Három nővér, Platonov, Cseresnyéskert, Jókai Mór: Az aranyember, Mikszáth Kálmán: Beszterce 

ostroma, Tót atyafiak, Jó palócok, Móricz Zsigmond: Rokonok, Úri muri, Novellák, Karinthy Frigyes: 

Utazás a koponyám körül, novellák, Déry Tibor: Szerelem, Örkény István: Egypercesek, Sánta Fe-

renc: Novellák, Húsz óra, Szabó István: Novellák, Fejes Endre: Rozsdatemető, Sinka István: A fe-

kete bojtár vallomásai, Szabó Dezső: Az elsodort falu, XX. századi magyar költészet, Babits Mihály, 

Kosztolányi Dezső, József Attila összes versei. 

Kapcsolódási pontok 

Az anyanyelvi nevelés minden tantárgyhoz kapcsolódik. Külön kiemelendő a dráma, a beszédfej-

lesztés és az érthető beszédtechnika gyakorlása miatt. Az esszéírás technikáinak elmélyítése a tör-

ténelemtanítás szempontjából is fontos. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Romantika, realizmus, nagyregény, regény szerkesztési módok, novella, lovagregény, lovagi epika, 

narráció, elbeszélő költemény, verses regény, krimi, stilisztikai alapfogalmak, stílusrétegek részletes 

szókészletének fogalmai, analizálás és szintetizálás, esszé, kritika, a sajtónyelv kifejezési formái, 

nyelvművelés, nyelvromlás, nyelvi változások alapfogalmai, zsenikultusz, spleen-életérzés, önisme-

ret, empátia, együttérzés, elfogadás. 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz; szövegko-

hézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím); szövegpragmatika (szö-

vegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötő-

szó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés); intertextualitás, ösz-

szefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet színtereinek szövegtípusai: 

levél, köszöntő stb.; esszé, stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stí-

lusérték (alkalmi és állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 

irodalmi); stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, jelen-

tésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; me-

taforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, több-

jelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés, kö-

zépkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, vallomás, 

legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, nyelvemlék, 
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szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, emberi-

ségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, halál-

tánc, oximoron, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 

irányregény, utópia, szigetutópia, nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illo-

kúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár, 

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; vízszin-

tes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, szaknyelv, 

hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség; nemzeti-

ségi nyelvek, klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztoja-

nizmus, visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma, nép-nemzeti 

irodalom, filozófiai dal, naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

A fejlesztés várt eredményei 

A különböző hangnemeket, stílusokat, stíluselemeket, stílushatást, stíluskorszakokat, stílusréteg-

ketismerje fel a diák, s tudjon megszólalni az általa választottakban. Ismeri a nyelvhasználatban 

előforduló különféle nyelvváltoztatokat, (nyelvjárások, csoportnyelvek, rétegnyelvek), összehason-

lítja azok főbb jellemzőit. Az anyanyelvről szerzett ismereteit alkalmazva képes kommunikációjában 

a megfelelő nyelvváltozat kiválasztására, használatára. Ismeri anyanyelvét, annak szerkezeti felépí-

tését, nyelvhasználata tudatos és helyes.  

Szövegalkotási készségében helyesírásában jusson el az önellenőrzésig. Összefüggésrendszeré-

ben teljes, tudatosan felépített szöveget tudjon írni, illetve ehhez hasonlóan élőszóbeli előadást al-

kotni. Ismerje a szöveg fogalmát, jellemzőit, szerkezeti sajátosságait, valamint a különféle szövegtí-

pusokat és megjelenési módokat. Ismerje fel és alkalmazza a szövegösszetartó grammatikai jelen-

tésbeli elemeket, szövegépítése arányos és koherens legyen. Szövegelemzéskor ismerje fel az 

alakzatokat és a szóképeket, tudja értelmezni azok hatását, szerepét, megnevezni típusaikat.  

Tudjon a diák egyszerre analizálóan és szintetizálóan közelíteni irodalmi kérdésekhez, értse meg és 

tudja elemezni az irodalmi mű jelentésszerkezetének szintjeit Értelmezésében felhasználja irodalmi 

és művészeti, történelmi, művelődéstörténeti ismereteit. Összekapcsolja az irodalmi művek szerke-

zeti felépítését, nyelvi sajátosságait azok értéktartalmával és értékszerkezetével. Az irodalmi mű-

vekben felbukkanó és emberi életeket érintő kérdéseket mérje saját világlátásához.  

Összehasonlít egy adott irodalmi művet annak adaptációival (film, festmény, zenemű, animáció, 

stb.). Tájékozottságot szerez régiója magyar irodalmáról. 

Elolvassa a kötelező olvasmányokat és saját örömére is olvas. Memoriter: öt-tíz vers, dráma-, illetve 

prózarészlet(ek),ismerete. 
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12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok 18. életévük körül tudatosan keresik azt a társadalmat és világot, ami minden embert meg-

illet, s aminek építésében részt kívánnak venni. Ezt a lépést meglehet élni úgy is mint hatalmas 

előrelépést, óriási lehetőséget, és úgy is, mint hatalmas egzisztenciális krízist. Két egymással ellen-

tétes erőt kell összeegyeztetniük az erősödő individualitást és a növekvő, mindenre kiterjedő figyel-

met. Kérdésük az, hogyan befolyásolhatják ők a világ alakulását, mit kell tenniük annak formálásáért. 

Mit jelent a mai világban élni? Készen állok-e erre? Mire akarom energiáimat fordítani? Számtalan 

kérdés merül fel a hivatással, párkapcsolattal, életvitellel és életcélokkal kapcsolatos reményeik és 

félelmeik kifejezéseként. Ezek mögött van egy mélyebb, esetleg rejtett kérdés: melyek az emberi 

tudás korlátai? Mi az ember morális cselekedeteinek alapja? Mi a gonosz? Mi az emberi élet ért-

elme? A magyaróráknak figyelembe kell vennie az ezekből fakadó impulzusokat. A modern problé-

mákat a világirodalom tükrén keresztül lehet megvitatni. Irodalmi áttekintés következik, ennek célja, 

hogy szintézist tudjanak teremteni az eddig tanultak és a saját életük között. Ennek hangsúlyos 

eleme a XX. századi történelem megjelenése az irodalomban és az irodalom egyes határterületei-

nek vizsgálata. Különböző portrék, életművek, metszetek és szemelvények segítségével a diákok 

átfogó képet kapnak az egyes irodalomtörténeti korszakok jellemzőiről. 

Órakeret: 177 óra 

Előzetes tudás 

Az ebben az évben végzett munka már lefektetett alapokra épül, leírások, dialektikus esszék, költé-

szeti és egyéb szövegek elemzése, stílusgyakorlata. Ezekre a diákok teljes tudatossággal készül-

nek. Szintetizáló és analizáló képességeik fejlesztése elmélyül. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A szókincs folyamatos gazdagítása a nyelv minden rétegére kiterjedően. Felkészülés az élethosszig 

tartó tanulás feladataira. Különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és jelentésré-

tegeinek feltárása és értelmezése. Az információs, kommunikációs társadalom műfajainak megfe-

lelő olvasási szokások gyakorlása, a digitális kommunikáció és a munka világában használatos szö-

vegek megismeréseAz ezekhez kapcsolódó világ felismerése, kiküszöbölése. Szövegalkotás a tár-

sadalmi élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban (levél, önéletrajz, 

kérvény, pályázat stb.). A szöveg fogalmának, szerkezetének, típusainak vizsgálata, a szövegkohé-

zió és a szövegértelem tudatosítása. Nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos 

alkalmazása a szövegértésben és szövegalkotásban. A verbális és nem verbális információk együt-

tes kezelése, megértése (illusztrációk, ábrák, tipográfia, grafikonok értelmezése szövegösszefüg-

gésben). Tájékozódás a nyelvközösség és a nyelvi rendszer történetének főbb szakaszaira vonat-

kozóan. A nyelvi állandóság és változás okainak kutatása. Napjaink nyelvi változásainak felisme-

rése. A magyar nyelv eredetének vizsgálata. Igény a társadalmi közösségi és egyéni konfliktusok 

megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. Konfliktuskezelési eljárások alkalmazása. 

Különféle műfajok más művészeti ághoz tartozó művek összehasonlítása. 

  



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
86 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Első epocha 

Az eredeti német tanterv szerint Goethe Faustjával foglalkoznak: a német irodalomban ez a 

mű fejezi ki legösszetettebben a modern ember tudáskeresését. Számtalan téma bukkanhat 

fel a szöveg tanulmányozásakor. Az osztály beszélgethet a tudományos kutatások morális és 

etikai korlátairól, a gonoszról, a szabadságról és a felelősségről, szerelemről, egoizmusról, 

bűnről, transzcendenciáról. Magyarországon Madách Imre Az ember tragédiája című dráma-

költeménye immár évszázadosnak mondható tanítási tapasztalatként állítható, hogy kérdés-

feltevésének minőségében, a téma tartalmi és formai keretében mindig inspirálóan hat a diá-

kokra. Koncepciójában, egyetemes kitekintésében, a nyilvánvalóan ihlető Fausttól nem marad 

el, gondolati letisztultságában pedig már nyelvi unikumnak számít jelen korunkban, a szintézis 

teremtésére a lehető legjobb alkalmat kínálja. Bármelyik tematikát is választjuk mellettük vagy 

őket kiváltva érdemes a XX. századi magyar költészetünket tovább kutatva a diákokkal ebben 

az évben is költői életutakat vizsgálunk. Hiszen, ha Pilinszky Jánosra vagy Weöres Sándorra 

gondolunk újra olyan életprogramokkal – igazi költőkkel – találkozhatnak a diákok, amelyekben 

emberi életek, művészlétben való maradéktalan feloldódását láthatják meg: mindketten a har-

madik évezredre „készültek”, egy korszak lezárulását jelezték életművükkel – s így példázták: 

a XX. század második felében költőnek lenni nem póz, nem szerep, még csak nem is tehetség, 

hanem sokkal inkább életminőség, emberi minőség kérdése. 

Második epocha 

Ha az egyik epocha egyetlen művel, költői életművel foglalkozik, a második áttekintést adhat 

vagy a magyar, vagy a világirodalomról. Esetleg több remekművet is be lehet mutatni önma-

gukban vagy összehasonlítva egymással. Logikusnak tűnik modern alkotásokra koncentrálni, 

de nem feledjünk el régebbi műveket, amik megmutatnak valamit abból, amire az embernek 

szüksége van az életben. Így hát, egyetlen dolgot érdemes elérni a diákoknál: maradjanak 

nyitottak bármilyen irodalmi irányzat iránt. Ahelyett, hogy kész véleményt adnánk költészetről 

vagy irodalomról, inkább a különféle irodalmi minőségek iránti érzékenységüket erősítsük to-

vábbra is. Engedjük őket, hogy elgondolkozzanak és a nagy művekről saját véleményt formál-

janak, ehhez már megkapták a megfelelő alapokat. 

 

Esszék és nyelv 

A diákokat az eddig alkalmazott különféle gyakorlatokkal lehet, az írott nyelv jobb értéséhez, 

azok feldolgozásához, általuk teremtett szövegek megírásához hozzásegíteni. Szövegelem-

zéseket már autonóm módon alkotnak maguk is. A különböző korok műveiről, de a világról 

általában önálló véleménnyel rendelkeznek. Elvárható teljesítmény már tőlük ekkor, hogy fel-

ismerjék a különböző irodalmi korok jellemzőit, műfajait. Megbeszélhetik gondolataikat, írhat-

nak esszéket bizonyos kérdések felvetésére, mindez azt jelenti, hogy az irányukba megjelenő 

követelményekkel szemben, megnövekedett igényességgel kell bírniuk. Jól kiegészítheti ezt, 

s mintegy eddigi nyelvi tanulmányaik rendszerezését is adhatja, ha valamelyest textológiai 

ismereteket szereznek. Emellett nyelvtani tanulmányaikban is megjelenik az áttekintő jelleg. A 

tematikus/szintetizáló megközelítések itt is célszerűek: pl. nyelvtörténeti változások; a magyar 

helyesírás kialakulása; a nyelvújítás, a magyar nyelv szinkronvizsgálata. Az előző évben el-

kezdett módszeresebb foglalkozást a regényekkel – nagyregényekkel, a szakórák kereteiben 

tovább lehet folytatni: vannak olyan XX. századi magyar írások, melyek közvetlenül kapcsolják 

irodalmunkat – talán mondható – „világirodalom vérkeringésébe”: Krúdy Gyula, Móricz Zsig-

mond, Kosztolányi Dezső, Ottlik Géza prózájára gondolhatunk itt elsősorban. 
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Ajánlott szépirodalom 

Goethe: Faust, William Shakespeare: Hamlet, A vihar, Szent Iván éji álom, Mihail Bulgakov: Mester 

és Margarita, Samuel Beckett: Godot-ra várva, Franz Kafka: Átváltozás, A kastély, Thomas Mann: 

Márió és a varázsló, Tonio Kröger, Varázshegy, Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték, A. Huxley: 

Szép új világ, G. Orwell: 1984, Dürrenmatt: Fizikusok, Nagy Romulus, Az öreg hölgy látogatása, G. 

Garcia Márquez: Száz év magány, Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja, Semprun: Nagy 

utazás, Madách Imre: Az ember tragédiája, Ottlik Géza: Iskola a határon, Spíró György: Az imposz-

tor, Csurka István: Házmestersirató ; XX. századi magyar költészet: Nagy László, Nemes Nagy Ág-

nes és Pilinszky János és Weöres Sándor összegyűjtött versei 

Kapcsolódási pontok 

Az anyanyelvi nevelés minden tantárgyhoz kapcsolódik. Az esszéírás technikáinak elmélyítése a 

történelemtanítás szempontjából is fontos. Külön kiemelendő a dráma a 12. osztály színdarabjának 

megtanulása és bemutatása miatt. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Nyelvtörténet, nyelvfejlődés, nyelvcsalád, nyelvrokonság, nyelvi gondolkodás, szinkron és diakron 

vizsgálat, nyelvi jel és jelrendszer, posztmodern irodalom, archaikus nyelvhasználat, drámai nyelv, 

jelenetezés, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz, emberiségdráma, emberi-

ségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti színek, keretszínek, falanszter, Új 

Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű, dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a sze-

mélyiség válsága; avantgárd; futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubiz-

mus; szabad vers, kései modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, két-

szintes dráma, mítoszregény, posztmodern  

tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító vers, dialo-

gizáló versbeszéd, groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend 

szembenállása, önéletrajziság, életrajzi ihletettség,  kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, raz-

glednica, szerepvers, ,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom, totalitárius, történelmi 

dráma  

A fejlesztés várt eredményei 

A 12. osztály színdarabja: a 12. osztály kiemelkedő pontja a maguk által választott, alaposan elem-

zett és művészien kivitelezett színdarab. A diákok azon túl, hogy szerepelnek az előadásban a szín-

padra állítás valamennyi területén részt vesznek: plakátok, díszletek, kosztümök készítése, zene, 

színpadi rendezés. Nem lehet kellő mértékben hangoztatni annak jelentőségét, hogy a szereposztás 

mennyire fontos valamennyi diáknak saját életútja, de az osztály közösségi életének végső „lekere-

kítése” szempontjából is. A színdarab a beszéd/nyelv erejének átélésére ad alkalmat. A retorika 

kérdéseivel való foglalatosság által a diákok megtapasztalhatják, miként lehet emberekre hatni. Ez 

hasznos tapasztalatokhoz juttathatja őket bármilyen művészi produkció megközelítésekor, de segít 

abban is, hogy felismerjék, ha esetleg manipulálni akarják őket.  

Felismeri és elemzi a tömegkommunikáció befolyásoló eszközeit, azok céljait és hatásait. Etikusan 

és kritikusan használja a hagyományos papír alapú, illetve a világhálón található és egyéb digitális 

adatbázisokat. 

Az irodalmi mű értelmezése során figyelembe veszi a mű keletkezéstörténeti hátterét, a műhöz kap-

csolható filozófiai és eszmetörténeti szempontokat. Összekapcsolja az irodalmi művek szövegének 

lehetséges értelmezéseit azok társadalmi-történelmi szerepével, jelentőségével. Össze tud kap-

csolni irodalmi műveket különböző szempontok alapján (motívumok, történelmi, erkölcsi kérdésfel-

vetések, művek és parafrázisaik). Epikai és drámai művekben önállóan értelmezi a 
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cselekményszálak, a szerkezet, az időszerkezet (lineáris, nem lineáris), a helyszínek és a jellemek 

összefüggéseit. Epikai és drámai művekben rendszerbe foglalja a szereplők viszonyait, valamint 

összekapcsolja azok motivációját és cselekdeteit. A drámai mű értelmezésében alkalmazza az általa 

tanult drámaelméleti és drámatörténeti fogalmakat (pl.: analitikus és abszurd dráma, epikus színház, 

elidegenedés). 

Összehasonlít egy adott irodalmi művet annak adaptációival (film, festmény, zenemű, animáció, 

stb.). 

Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 

Elolvassa a kötelező olvasmányokat és saját örömére is olvas. 
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MATEMATIKA 

Bevezetés 9-12. évfolyam 

A matematika tanításának a középpontjában a feladatmegoldás áll. A feladatok megoldása során az 

indukció (fantázia) majd a dedukció (logikai következtetés) követi egymást. A legfontosabb az, hogy 

a diákok gondolkodási képességét a logikai következtetések bevonásáig fejlesszük, és ezen 

túlmenően elérjük, hogy bennük önbizalom és a saját gondolkodásuk iránti bizalom ébredjen. 

További cél, hogy a diákok képessé váljanak mindennapi teendőik során a számítási módszerek 

alkalmazására és megfelelő alapismeretekkel lássuk el őket a továbbtanulásukhoz. A tanulók 

gyakorolhatják a találgatási, próbálkozási, vizsgálat-variálási, és elmélet-felállítási képességüket. A 

megoldás kulcsának megtalálása érdekében, egyszerűsíthetjük a feladatot, analógiákat állíthatunk 

vagy általánosíthatjuk a kérdést, hogy megsejtsük, melyik ötlet vezet eredményre. A matematikában 

előforduló kreatív problémamegoldások nagy aránya miatt, a tantárgy óriási jelentőséggel bír a 

diákok fejlődésében. Lehetőséget biztosít, hogy saját gondolkodásmódjukra különböző 

nézőpontokból tekintsenek, kiindulópontokat keressenek, példákat, illetve ellenpéldákat 

válasszanak, szisztematikus kutatást folytassanak és az eredményeket bizonyítsák. Megtanulnak 

analizálni, valamint feltételeket és feltevéseket értékelni. Fontos, hogy a diákok átélhessék az 

egyetemes érvényű törvényszerűségeket. Akkor örülnek legjobban az eredményeknek, ha azt előbb 

megsejtették, majd azután be is tudták bizonyítani. A diákoknak meg kell tanulniuk folyamatokban 

gondolkodni, át kell törniük, és fel kell oldaniuk a gondolkodási és érzékelési korlátjaikat, ezáltal 

gondolkodásuk mozgékonyabbá és nyitottabbá válik. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Valós számok. Műveletek algebrai kifejezésekkel és algebrai törtekkel. Elsőfokú egyenletek és 

egyenletrendszerek. Szöveges feladatok, százalékszámítás. Kombinatorika. Gráfok. Síkgeometria: 

mértani helyek, kúpszeletek, háromszögek tételei. Algoritmikus eljárások. 

Órakeret: 128 óra 

Előzetes tudás 

Négyzetre emelés és négyzetgyökvonás. A négy alapművelet végzése polinomokkal. Elsőfokú 

egyismeretlenes egyenletek és lineáris egyenletrendszerek megoldása. Egyenes és fordított 

arányosság és alkalmazása. Háromszögek egybevágósága, speciális négyszögek és 

tulajdonságaik. Kerület és területszámítás. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok számukra új területen (a kombinatorikában, esetleg a valószínűségszámítás kezdeti 

alapjaiban) megtapasztalhatják, hogy a gondolkodás a konkréttól az általánosításhoz vezet. Az 

egyenletek tanulmányozása, amelyet tovább folytatunk és elmélyítünk világos megoldási módjai 

által jó gyakorlóteret kínál a növekvő logikai képességnek. A periodikus számítási eljárások a 

diákokat fokozott gyakorlásra készteti. A háromszög tanulmányozása során, egyszerű bizonyítási 

eljárások segítségével, új törvényszerűségeket lehet felfedezni. A megközelítési mód analitikus, a 
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konkréttól az általános felé, a mértani szerkesztésektől annak bizonyítása felé halad. A 

geometriában a kúpszeletek szerkesztése lehetőségek biztosít arra, hogy a szerkesztési módok 

nagy száma által „koncentrált” fogalmakat találjanak, mozgékony elképzeléseket alkossanak, 

melyeket ugyanakkor szigorú törvényszerűség irányít. A vezérkör segítségével végzett 

szerkesztésekben (ellipszis, hiperbola) vagy az vezéregyenes segítségével végzett 

szerkesztésekben (parabola) először jelenik meg érthetőbben a végtelenség fogalma. Az 

irracionalitással és az összemérhetetlenséggel kapcsolatos periodikus számítási eljárások 

polaritásukban előkészítik az aritmetika és a geometria egyesítését. (Ez tárgyalható esetleg a 10. 

osztályban is.) Ebben az időszakban a matematika órákon bevezethetjük a zsebszámológép 

használatát. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– számhalmazok (természetes-, egész-, racionális-, irracionális és valós számok) 

– a végtelen lánc-törtek, vagy Newton iterációs módszerének használata a négyzetgyökvonás 

közelítő eljárásaként 

– a √𝟐, √𝟑 és a √𝟓 közelítő értékének kiszámítása 

– algebrai törtekkel végzett műveletek 

– elsőfokú egyenletek, kétismeretlenes lineáris egyenletrendszerek 

– elsőfokú paraméteres egyenletek (lehetőség szerint) 

– szöveges feladatok 

– számsorozatok (Fibonacci-sorozat) 

– közelítő törtek az aranymetszéshez (lehetőség szerint) 

– kombinatorika (permutáció, variáció, kombináció) 

– binomiális tétel, (lehetőség szerint) a Pascal-háromszög 

– gráfelméleti alapfogalmak. (Tárgyalható 12. osztályban is.) 

– esetleg a valószínűségszámítás alapelemei a kombinatorikai kérdésfelvetésből kiindulva 

– területszámítások ismétlése és elmélyítése (háromszög, négyzet, téglalap, paralelogramma, 

rombusz, trapéz, deltoid, valamint terület-átalakítások) 

– a másodrendű görbék (parabola, ellipszis, hiperbola) és tulajdonságaik, érintői és egyéb görbék 

(pl.: Cassini-féle görbék, Apollonius-körök, lehetőség szerint) 

– a háromszögek nevezetes vonalaira és pontjaira vonatkozó tételek és alkalmazásuk 

Kapcsolódási pontok 

Fizika (képletek átalakítása) 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Természetes számok, egész számok, racionális számok, irracionális számok, valós számok. A 

négyzetgyök fogalma. Összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, 

polinom. Mérlegelv. Százalékalap, százalékérték, százalékláb. Számsorozat, rekurzív sorozat, 

Fibonacci-sorozat. Faktoriális, permutáció (ismétlés nélküli, ismétléses), variáció (ismétlés nélküli, 
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ismétléses), kombináció (ismétlés nélküli), binomiális együttható. Gráf, gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, pótszögek, mellékszögek, kiegészítő 

szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Általános háromszög, szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög. 

Trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos 

sokszög. Parabola, ellipszis, hiperbola. Vezéregyenes, vezérkör. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok biztonsággal számolnak a valós számok körében. Az eredményeket nagyságrendileg 

megbecsülik, és így ellenőrzik az eredményt. Valós számok közelítő alakjaival számolnak, és 

megfelelően kerekítenek. Ismerik és alkalmazzák a négyzetgyök fogalmát és azonosságait. 

Számológép segítségével alapműveletekkel felírható számolási eredményt, négyzetgyököt, 

faktoriálist, binomiális együtthatót meghatároznak. Képesek algebrai törtekkel a négy alapművelet 

elvégzésére, egyszerű algebrai azonosságok alkalmazására. Tudnak megoldani elsőfokú 

egyismeretlenes egyenleteket, egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszereket, 

ismerik és alkalmazzák a mérlegelvet. Képesek általánosítani, törvényszerűségeket felismerni. A 

kombinatorika körében (permutáció, variáció, kombináció) tudnak önállóan feladatokat megoldani. 

Képesek konkrét szituációkat szemléltetni és egyszerű feladatokat megoldani gráfok segítségével. 

Ismerik és használják a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát, a nevezetes szögpárok 

tulajdonságait, az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudják hajtani. Ismerik a hosszúság, terület, 

térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat alkalmazzák. Ismerik és 

alkalmazzák a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális 

háromszögek tulajdonságait. Ismerik a háromszögek nevezetes vonalaira és pontjaira, köreire 

vonatkozó tételeket bizonyításukkal együtt, és azokat alkalmazzák feladatok megoldásában. Ismerik 

és alkalmazzák a Pitagorasz-tételt és megfordítását. Ismerik a kúpszeleteket (parabola, ellipszis, 

hiperbola), mint mértani helyeket, és képesek azokat megszerkeszteni. Tudják részekre 

darabolással különböző mértani alakzatok területét kiszámítani. Képesek az egybevágósági 

transzformációkat és tulajdonságaikat geometriai szerkesztési feladatokban alkalmazni. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Nevezetes algebrai azonosságok. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek és egyenlőtlenségek. 

Lineáris és másodfokú függvények ábrázolása, függvénytranszformációk. Halmazelmélet. 

Számelmélet. Síkgeometria: kerületi és középponti szögek, Thalész tétele, a körcikk és körszelet 

területe, hasonlósági transzformáció, háromszögek hasonlóságának alapesetei; magasság- és 

befogótétel; trigonometria. 

Órakeret: 128 óra 

Előzetes tudás 

Algebrai kifejezések szorzattá alakítása, teljes négyzetté alakítás. Pont ábrázolása a derékszögű 

koordináta rendszerben. Egybevágósági transzformációk. Háromszögek nevezetes vonalai. 
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Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákokat az „ismeretektől a felismerésig” (R. Steiner) kell elvezetni. Ehhez széles gyakorlási 

területet kínál a trigonometria. A szögfüggvényekben a diák teljesen új kapcsolatszerkezeteket, és 

az abból eredő gyakorlati hasznosságot fedezi fel. A matematikai számítások alkalmazása 

gyakorlatias és életszerű. Az egyenleteknél most foglalkozunk a másodfokú egyenletekkel, valamint 

kifejtjük a megoldási módszereket és képleteket. A számelméletben a természetes számok és a 

velük végzett műveletek legfőbb tulajdonságait, törvényeit tanulmányozzák. A halmazelméletben 

gyakorolják a rendszerezést és a különböző szempontok szerinti osztályozást. A diákoknak 

lehetőségük nyílik a direkt és indirekt bizonyítási módok megismerésére. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– másodfokú egyenletek megoldása 

– Viéte-formulák (lehetőség szerint), a másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja, a diszkrimináns 

jelentősége 

– másodfokú egyenletrendszerek és egyenlőtlenségek 

– lineáris-, abszolútérték-, másodfokú-függvények 

– halmazok megadása, ábrázolása. Részhalmaz 

– halmazműveletek (metszet, unió, különbség, komplementer) 

– véges halmazok elemeinek száma 

– számelméleti ismeretek (oszthatósági szabályok és tulajdonságok, prím- és összetett számok, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös) 

– a számelmélet alaptétele 

– bizonyítás teljes indukcióval (lehetőség szerint, emelt szinten) 

– különböző alapú számrendszerek (különös tekintettel a kettes számrendszerre). (Ez tárgyal-

ható a 9. osztályban is.) 

– kerületi és középponti szögek és összefüggésük. Thalész tétele 

– párhuzamos szelők tétele (lehetőség szerint) 

– középpontos hasonlósági transzformáció. Háromszögek hasonlóságának alapesetei 

– a magasság-, a befogótétel 

– a kör és részeinek kerülete és területe 

– szögmértékrendszerek (fok, radián) 

– szögfüggvények a derékszögű háromszögben és alkalmazásuk számítási feladatokban 

– szögfüggvények alkalmazása általános háromszögben, az általános háromszög két derék-

szögű háromszögre bontásával 

– A szinusztétel és a koszinusztétel 
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Kapcsolódási pontok 

Fizika (szögfüggvények alkalmazása a statikában, másodfokú egyenletek megoldása az 

egyenletesen gyorsuló mozgási feladatokban, parabola a hajításnál). 

Földmérés (szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása) 

Művészettörténet (aranymetszés), rajz és vizuális kultúra (kúpszeletek). 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Abszolút érték, ellentett, reciprok. prím- és összetett számok, relatív 

prímek, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. Kerületi szög, középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok. 

Hasonlósági transzformációk, középpontos hasonlóság, a hasonlóság aránya. Hegyesszögek 

szinusza, koszinusza, tangense. Szinusztétel, koszinusztétel. Alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, 

halmazok egyenlősége. Venn-diagram. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer. 

Diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, véges halmaz számossága, logikai szita. Nyílt intervallum, 

zárt intervallum. Egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, a függvény 

fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték. Lineáris és 

másodfokú függvények. Számtani és mértani közép. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok átalakítanak algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával. Biztonsággal oldanak meg másodfokú egyenleteket, 

egyenletrendszereket és egyenlőtlenségeket. Ismerik és alkalmazzák a grafikus megoldás és 

szorzattá alakítás módszerét. Egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

ellenőrzik. Képesek matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai 

tartalmú információkat kigyűjteni, rendszerezni. Ismerik és alkalmazzák az egyenes és a fordított 

arányosságot. Tudnak halmazokat különböző módokon megadni, ábrázolni, halmazokkal 

műveleteket végezni. Alkalmazzák a logikai szita elvét. Megadnak hétköznapi életben előforduló 

hozzárendeléseket Adott képlet alapján helyettesítési értékeket számolnak, és azokat táblázatba 

rendezik. Tudják ábrázolni a lineáris-, a másodfokú függvényeket hagyományosan és digitális 

eszközzel. Ismerik a függvénytranszformációkat. Ismerik és alkalmazzák a középpontos 

hasonlósági transzformációt, és az alakzatok hasonlóságát. Ismerik és alkalmazzák a hasonló 

síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket. Ismerik a háromszögek 

hasonlóságának alapeseteit, a magasság- és befogótételt, s azok alkalmazását. Ki tudják számolni 

a kör és részeinek kerületét, területét, ismerik és alkalmazzák a Thalész-tételt és megfordítását. 

Ismerik és alkalmazzák a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítják a konvex sokszög belső és külső 

szögeinek összegét. Biztonsággal használják a szögfüggvényeket derékszögű háromszögben. 

Számológép segítségével meghatározzák a szögfüggvények értékét, illetve abból a szöget. Ismerik 

és alkalmazzák a szinusz-és koszinusztételt, s felhasználják földmérési feladatokban is. Geometriai 

szerkesztési feladatoknál vizsgálják és megállapítják a szerkeszthetőség feltételeit. Képesek 

oszthatósági problémákat megoldani, meghatározza két természetes szám legnagyobb közös 

osztóját és legkisebb közös többszörösét, és alkalmazni ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban. 

Értik a helyiértékes írásmódot 10-es és más számrendszerekben. 
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11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Hatvány, gyök, logaritmus. Exponenciális egyenletek. Függvények ábrázolása és elemzése. 

Vektorgeometria. Koordináta-geometria. 

Órakeret: 128 óra 

Előzetes tudás 

A hatványozás és műveleti tulajdonságai egész kitevőjű hatványokra. A négyzetgyök fogalma. Első 

és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módjai. Szögfüggvények a derékszögű 

háromszögben. Szinusz-és koszinusztétel. Függvények ábrázolása, függvény transzformációk. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok a hatványozás fogalmának kiterjesztésével az egész, a racionális és a valós kitevőjű 

hatványokra átélik a matematika permanencia-elvét. A geometria és az algebra külön tárgyalt 

területeit most összekapcsoljuk az analitikus geometriában. Itt válik világossá a diákok számára, 

hogyan felelnek meg geometriai alakzatok egyenleteknek és hogyan lehet új geometriai alakzatokat 

egyenletekkel kifejezni. A vektor fogalmát – miután a 10. osztály fizika epochájában már bevezettük 

– formálisan is megerősítjük. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– egész, racionális és valós szám kitevőjű hatványok, műveleti tulajdonságaik 

– a négyzetgyök és műveletei tulajdonságai. Az n-edik gyök fogalma 

– a logaritmus fogalma és műveleti tulajdonságai 

– exponenciális egyenletek megoldása 

– a szögfüggvények értelmezésének kiterjesztése 

– összefüggések a szögfüggvények között 

– trigonometrikus függvények 

– függvény általános fogalma, a korábban tanultak mellett: abszolútérték-, racionális törtfüggvé-

nyek (esetleg 12. osztályban). Függvényjellemzés, exponenciális és logaritmusfüggvény szi-

nusz és koszinuszfüggvény, inverz függvények (lehetőség szerint, a logaritmus tárgyalásánál) 

– vektorgeometria 

– pont, szakasz, egyenes a Descartes-féle koordináta-rendszerben 

– számítási ismeretek alkalmazása mértani feladatokban (két egyenes metszése, hajlásszöge, 

háromszögek nevezetes pontjainak kiszámítása) 

– a kör egyenletének levezetése 

– kör és egyenes kölcsönös helyzetének vizsgálata (szelő, érintő, kitérő) 

– az érintési feltételek és az érintő egyenletének levezetése és a diszkrimináns jelentőségének 

felismerése 
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– az ellipszis, a hiperbola és a parabola egyenlete, érintői (kötelezően csak emelt szinten, a 12. 

osztályban is tanítható) 

Kapcsolódási pontok 

Fizika (a rezgéstanban alkalmazzák a megszerzett trigonometriai ismereteiket és felhasználják a 

vezeték nélküli információátvitel hullámelméleti hátterének matematikai alapjait). 

Ének-zene (a logaritmikus hangskálák) 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Hatványalap, hatványkitevő, normálalak. Racionális kitevőjű hatvány, n-edik gyök, logaritmus 

fogalma. Hatvány- és gyökfüggvények. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény és 

trigonometrikus függvények. Zérushely, szélsőérték, korlátosság, paritás, szigorúan monoton 

növekvő, illetve csökkenő függvény, periodikus függvény fogalma. Vektor fogalma, vektor abszolút 

értéke, nullvektor, ellentett vektor, vektorok összege és különbsége, vektor számszorosa, vektorok 

skaláris szorzata. Helyvektor, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör 

egyenlete. A szögfüggvények fogalmának kiterjesztése. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok kiterjesztik a hatványozás fogalmát az egész, a racionális és a valós kitevőjű hatványokra. 

Ismerik és alkalmazzák az n-edik gyök, a normálalak, a logaritmus fogalmát és műveletei 

tulajdonságait. Számológép segítségével konkrét esetben a logaritmust meghatározzák. Képesek 

megoldani egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. Ismerik a vektorműveleteket, alkalmazzák a vektorokat feladatok 

megoldásában. A koordináta-rendszerben ábrázolnak adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat. 

Koordináták alapján számításokat végeznek szakaszokkal, vektorokkal. Ismerik és alkalmazzák az 

egyenes egyenletét. Kiszámítják egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek 

egyenletének ismeretében. Megadják a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében. A tanult függvényeket ábrázolni és elemezni is tudják. Felismerik a 

matematika különböző területei közötti kapcsolatot. Adott problémához megoldási stratégiát, 

algoritmust, matematikai modellt választanak vagy készítenek. A kiválasztott modellben megoldják 

a problémát. A kapott megoldást az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezik, ellenőrzik, 

és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adják meg válaszukat. Ismereteiket digitális 

forrásokból kiegészítik, feladatok megoldásához és ellenőrzéshez dinamikus geometriai, grafikus és 

táblázatkezelő szoftvereket használnak.  

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Számsorozatok, a számtani és a mértani sorozat. Térgeometria. Felszín- és térfogatszámítás. 

Boole-féle algebra elemei, matematikai logika. Statisztika. Valószínűségszámítás. Differenciál- és 

integrálszámítás az emelt szinten. 

Órakeret: 132 óra 
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Előzetes tudás 

Számok számtani és mértani közepe. Egyenletrendszerek megoldási módjai. Százalékszámítás. 

Területszámítási képletek. Kombinatorika (permutáció, variáció, kombináció). Függvények 

ábrázolása és függvénytulajdonságok vizsgálata. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Míg a 11. osztályban az analitikus geometriában a szemléletes geometriától haladnak az algebrai 

számítások felé, addig a 12. osztályban ennek épp fordítottja történik. A térgeometriában fejlesztik 

térlátásukat és szemléletüket, a felszín és térfogatszámítás során megszerzett ismereteiket a 

gyakorlati élet feladataiban alkalmazzák. Fontos a diákok statisztikai- és valószínűségi 

gondolkodásának fejlesztése. A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása során a 

diákok elmélyítik a használt kifejezések jelentéstartalmát és nyelvi sajátosságait. Az eddig tanultak 

szintézise által a világ matematikán keresztül történő megértésének egy újabb szintjéhez érkeznek 

el ebben a korban a diákok. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– számsorozatok, a számtani és a mértani sorozat fogalma 

– a tag- és összegképletek kifejtése, alkalmazásuk természettudományos és gazdasági terüle-

teken 

– a kamatos kamatszámítás képletének a mértani sorozatok különleges eseteként történő leve-

zetése és alkalmazása a természetből és az üzleti élet területéről vett feladatokban 

– térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge 

– egyszerű poliéderek 

– a terület- és kerületszámítással kapcsolatos ismeretek összefoglalása 

– a poliéderek felszíne, térfogata 

– a hengerszerű testek, a henger felszíne és térfogata 

– kúpszerű testek, felszíne és térfogata 

– a csonka gúla, a csonka kúp felszíne és térfogata 

– a gömb felszíne és térfogata 

– monoton sorozatok vizsgálata 

– határérték a végtelenben, konvergens és divergens sorozatok – ajánlott, kötelezően csak emelt 

szinten 

– függvények határértéke a végesben, folytonosság – ajánlott, kötelezően csak emelt szinten 

– a differenciahányados értelmezése, a differenciálhányados fogalma – ajánlott, kötelezően csak 

emelt szinten 

– deriválási szabályok – ajánlott, kötelezően csak emelt szinten 

– függvény menetének vizsgálata, szélsőérték feladatok megoldása – ajánlott, kötelezően csak 

emelt szinten 
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– az integrál függvény, mint az alsó és felső közelítő összegek sorozatának a határértéke – aján-

lott, kötelezően csak emelt szinten 

– a primitív függvény fogalma – ajánlott, kötelezően csak emelt szinten 

– alapintegrálok, az integrálszámítás tételei – ajánlott, kötelezően csak emelt szinten 

– a határozott integrál fogalma, tételei és alkalmazásuk terület- illetve térfogat-számítási felada-

tokban – ajánlott, kötelezően csak emelt szinten 

– statisztikai adatok rendszerezése, ábrázolása 

– statisztikai mutatók számítása (módusz, medián, átlag, szórás) 

– állítás logikai értéke és tagadása. Az „ÉS” és a „VAGY” kapcsolat és tulajdonságai 

– eseményalgebra 

– valószínűségi modellek (Klasszikus-, visszatevés nélküli és visszatevéses mintavétel) 

– valószínűségi változó, várható érték – csak emelt szinten 

Kapcsolódási pontok 

Fizika (felezési idő kiszámítása, szélsőérték feladatok az optikában, pl. Fermat-elv). 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

A számtani és a mértani sorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet. 

Kitérő egyenesek távolsága és hajlásszöge. Kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, 

csonka gúla, csonka kúp . Egyenes test, forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder. Alaplap, 

oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test hálója.  Oszlopdiagram, kördiagram, átlag, 

módusz, medián, számított középértékek, szórás fogalma. Reprezentatív minta, sodrófa (boksz-plot) 

diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, terjedelem. A matematikai logika fogalmai: 

tétel, bizonyítás, logikai műveletek, igaz-hamis, „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, 

akkor…”, „akkor és csak akkor”. Az eseményalgebra fogalmai: valószínűségi kísérlet, esemény, 

elemi esemény, események összege, szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró 

események, független események. Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét 

valószínűség-eloszlás. A Laplace-modell (klasszikus valószínűségi mezők). Geometriai 

valószínűség, visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel, várható érték. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok megismerik a számtani és mértani sorozatok tulajdonságait. Ismerik a tag- és 

összegképleteket, és azokat alkalmazni is tudják. A mértani sorozatokra vonatkozó ismereteiket 

használják gazdasági, pénzügyi, természettudományi és társadalomtudományi problémák 

megoldásában. Elmélyítik tudásukat a tér elemi geometriájában. Ismerik és alkalmazzák az 

egyszerű poliéderek, a hengerszerű és kúpszerű testek felszín- és térfogatszámítását. Lerajzolják a 

kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját. Ismerik és 

alkalmazzák a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. Megismerik 

a matematikai logika alapjait. Megállapítják különböző típusú állítások logikai értékét. 

Megfogalmazzák állítások tagadását, megfordítását. Látják a halmazműveletek és a logikai 

műveletek közötti kapcsolatokat. Adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést 

végeznek. Képesek statisztikai adatokat táblázatba rendezni, ábrázolni kör- és oszlopdiagramon 

hagyományos és digitális eszközzel. Képesek a statisztikai mutatók alapján értelmezni és értékelni 
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az adatokat. Felismernek grafikus manipulációkat diagramok esetén. Ismerik a 

valószínűségszámítás alapjait. Tapasztalataik alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére 

észszerűen tippelnek. Ismerik és alkalmazzák a klasszikus valószínűségi modellt. Képesek 

meghatározni a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. Ismerik 

és egyszerű esetekben alkalmazzák a valószínűség geometriai modelljét. A matematikai fogalmakat 

és jelöléseket megfelelően használják. Önállóan kommunikálnak matematika tartalmú feladatokkal 

kapcsolatban. Ismernek és képesek alkalmazni digitális matematikai alkalmazásokat. 
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TÖRTÉNELEM 

Bevezetés 

A történelemtanítás alapvető célja az, hogy segítsen megérteni a világot, amelyben élünk. A 

történelem – mint az emberiség múltjának ismerete – az emberi tudat fejlődésének folyamatára 

világít rá. A múlt tanulmányozása során felfedezzük a különböző történelmi korokat és kultúrákat, 

hogy azokat összehasonlíthassuk saját korunkkal. A történelem megismerése segít megérteni és 

feltárni a jelenkor összefüggéseit is. A történelem tanítása a jelenkorból, az adott helyzetből indul ki. 

Ez nem csak azt jelenti, hogy a jelenkorra vonatkozó, történelemmel kapcsolatos témakörökkel és 

azok hátterével foglalkozunk, hanem azt is, hogy a kiindulási pont megválasztásában a gyermekek 

életkorát, fejlettségét és érdeklődését is figyelembe vesszük. A történelemtanterv vezérmotívuma az 

emberiség tudatfejlődési folyamata és az egyes gyermek tudatfejlődése között meglévő párhuzam. 

Ez a tantervi anyag kiválasztásának szempontjait is meghatározza. A tanár példákon, a történelmi 

személyek és események képszerű megjelenítésén keresztül mutatja be a történelmi fejlődést 

előidéző erők meghatározó jellemzőit. A történelmi tanulmányokhoz nemcsak a múlt, hanem a jövő 

is szorosan hozzátartozik. A minden egyes emberben benne rejlő lehetőségek jelentik azt a forrást, 

melyet a tanulás során fel kell tárnunk. A tanulók várhatóan felismerik, hogy a különböző történelmi 

kultúráknak, vallásoknak, az egyes népek és nemzetek történelmi küldetésének mind megvolt a 

maga fontos szerepe az emberiség fejlődésében. Tisztelet ébred bennük az egymástól eltérő 

kultúrák, vallások, népek iránt, tisztelet és felelősségérzet a saját kultúrájuk iránt. Felismerik, hogy 

az emberi faj fogalma magába foglal minden népet, és az egyes népek kölcsönös függőségben, 

egymásra utalva élnek. Minden nemzedéknek megvan a maga felelőssége a történelem 

alakításában. Az emberi szabadság alapjainak lerakásához a történelemtanítás úgy járulhat hozzá, 

ha nem szabja meg a jövő generációjának gondolkodását, nem kész ideológiákat kíván átörökíteni, 

hanem segíti az önálló ítéletalkotás és gondolkodás, az erkölcsi értékek és a szociális érzékenység 

kialakulását. A mi felelősségünk, hogy olyan képességek kialakulását segítsük, amelyek által a 

felnövő fiatalok lelkesen és bátran lépnek az életbe és formálják jövőjüket. 

 

Bevezetés a 9-12. évfolyamon 

Az eddigi történelemórák az emberiség fejlődését írták le a mitikus, prehisztorikus korszaktól 

egészen a materialista civilizációig, és felvázolták a fejlődéssel járó vallási, szociális, politikai és 

gazdasági következményeket. A gyermekek így időben is közelebb kerültek a jelenhez. Ez a 

folyamat most megismétlődik és egy újabb szintre lép, összhangban a gyermek képességeinek 

fejlődésével. A 8. és 9. osztály között lezajló tudatváltás a történelem vonatkozásában hasonló a 

középkor és az újkor közötti változáshoz. Az órák tartalmi és módszertani szempontból a fiatalok 

kiteljesedőben lévő képességeire épülnek. Ebben az életkorban már átfogó képet tudnak alkotni, és 

képesek az eszméket a történelem mozgatórugóiként értelmezni. Kész képek megformálása helyett 

már inkább saját ítéletalkotó képességük kialakítása a cél. A tanár azt segíti, hogy a fiatal saját 

személyiségéből áradó erőből tudás szülessen. A történelemóráknak támogatniuk kell őket azon az 

úton, ami az átadott ítéletektől, a saját maguk által kialakított ítéletig vezet. Ez tulajdonképpen 

személyiségük és a világ közötti új kapcsolat kiépítését jelenti. A diákok megtanulják önmagukat az 

emberiség fejlődésének aktív részeseiként értelmezni, megpróbálják megérteni saját korukat, 

történelmi szerepüket. Egyre inkább úgy látják magukat, mint a múlt örököseit, ugyanakkor azt is 

érzik, hogy sorsuk a jövő fejlődésének csíráját hordozza, és saját, személyes sorsuk is 

összekapcsolódik az emberiség jövőjével. Felismerik, hogy minden egyénnek kötelessége erkölcsi 

intuícióból fakadóan cselekedni, mely sokkal inkább belső, semmint bármilyen külső autoritáson 
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alapul. A felső tagozaton a diákok új szempontokat kapnak a történelem tanulmányozásához. 

Szükségük van a kísérletezésre, mely alatt a történelmi kutatás különböző módszereivel való 

megismerkedés értendő. Ez elsősorban a történész kérdező szerepének hangsúlyozásában 

nyilvánul meg. A tananyagot lehet úgy újszerűen bemutatni, hogy ne pusztán ténybeli információként, 

hanem olyan forrásként szerepeljen, mely értelmezést kíván. A kérdezés és kísérletezés 

szükségszerű velejárója, hogy a kamaszok igénylik a biztonságot, bizonyosságot is. Ezért a 

tanításnak el kell kerülnie azt, hogy túlzottan intellektuális vagy absztrakt legyen. A tananyagnak, 

amennyire csak lehet, konkrétnak és tényszerűnek kell lennie, bizonyos értelemben „önmagáért kell 

hogy beszéljen”. Bár a felső tagozaton sokkal nagyobb szerepet kap a diákok önállósága, továbbra 

is meghatározó az órákon a tanár képszerű elbeszélése, mely mindig az adott évfolyam igényeinek, 

életkori sajátosságainak megfelelően mutatja be a tananyagot. A feldolgozás módjának ugyanakkor 

egyfajta kritikai, kérdező attitűdöt kell kifejlesztenie. A diáknak el kell jutnia a tények értelmezésétől, 

a jelenségek milyenségének felismerésén és a miértek megfogalmazásán keresztül a történelmet 

mozgató erők, fejlődési tendenciák esszenciális megértéséig. 

Témakörök 9.-12. évfolyamon 

Az epochális oktatás jellegéből fakadóan, bár egy-egy epochán belül jelen van, összességében nem 

kizárólagos a kronológiai rendezőelv a 9.-12. évfolyamok epocháin sem. A 11. és 12. évfolyamon 

zajló szakórákon  ez inkább jellemző. Bizonyos témakörök különböző aspektusokból megközelítve 

akár több évfolyamon is előfordulhatnak a korábban tanultakat folyamatosan bővítve. Az 

alábbiakban felsorolt, a NAT által meghatározott témaköröknek mindenképpen meg kell jelenniük a 

9.-12. évfolyam valamelyik epochájában, vagy a 11.-12. évfolyam szakóráiba beillesztve. Az egyes 

évfolyamoknál felsorolt témakörök és leírások támpontot adnak abban, hogy mely témakörök 

tárgyalása javasolt. 

1) Civilizáció és államszervezet az ókorban: a Közel-Kelet civilizációi; a görög civilizáció; az 

athéni demokrácia; a római civilizáció; a római köztársaság 

2) Vallások az ókorban: politeizmus és monoteizmus; a kereszténység kezdete 

3) Hódító birodalmak: egy eurázsiai birodalom: a hunok; az Arab Birodalom és az iszlám 

4)  A középkori Európa: a parasztság világa; az egyházi rend; a nemesi rend; a polgárok világa 

5) A magyar nép eredete és az Árpád-kor: magyar őstörténet és honfoglalás; az államalapítás; 

a magyar állam megszilárdulása az Árpád-korban 

6) A középkori Magyar Királyság fénykora: az Anjouk; a török fenyegetés árnyékában; Hunyadi 

Mátyás; a magyar középkor kulturális hagyatéka 

7) A kora újkor: a földrajzi felfedezések; a korai kapitalizmus; reformáció Európában és 

Magyarországon; „Hitviták tüzében” 

8) A török hódoltság kora Magyarországon: az ország három részre szakadása; a két magyar 

állam; a török kiűzése és a török kor mérlege 

9) A felvilágosodás kora: a felvilágosodás; a brit alkotmányos monarchia és az amerikai 

köztársaság működése; a francia forradalom és hatása 

10) Magyarország a 18. században: a Rákóczi-szabadságharc; Magyarország újranépesülése 

és újranépesítése; a felvilágosult abszolutizmus reformja. 

11) Új eszmék és az iparosodás kora: liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus 

12) az ipari forradalom hullámai 
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13) A reformkor: a politikai élet színterei; a reformkor fő kérdései 

14) A forradalom és szabadságharc: a forradalom céljai és eredményei; a szabadságharc főbb 

eseményei és kiemelkedő szereplői 

15) Nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése: a szocializmus és a mun-

kásmozgalom; a polgári nemzetállam megteremtése (Németország, Amerikai Egyesült 

Államok, Japán) 

16) A dualizmus kori Magyarország: a kiegyezés és a dualizmus rendszere; a nemzeti és 

nemzetiségi kérdés, a cigányság helyzete; az ipari forradalom Magyarországon; 

társadalom és életmód a dualizmus korában 

17) A nagy háború: az első világháború előzményei: az első világháború; az első világháború 

jellemzői és hatása; Magyarország a világháborúban 

18) Az átalakulás évei: szocialista és nemzeti törekvések: a birodalmak bomlása; az Osztrák-

Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország szétesése; a tanácsköztársaság és az 

ellenforradalom; a Párizs környéki békék; a trianoni békediktátum 

19) A két világháború között: a kommunista Szovjetunió; a Nyugat és a gazdasági világválság; 

a nemzetiszocialista Németország 

20) A Horthy-korszak: talpra állás Trianon után; az 1930-as évek Magyarországa 

21) A második világháború: a tengelyhatalmak sikerei; a szövetségesek győzelme; 

22) Magyarország a második világháborúban: mozgástér és kényszerpálya; a holokauszt; a 

második világháború jellemzői; az ország pusztulása, deportálások a Gulágra. 

23) A két világrendszer szembenállása: a kétpólusú világ kialakulása; a hidegháború; a gyar-

matok felszabadulása. 

24) Háborútól forradalomig: az átmenet évei Magyarországon; a szovjetizálás Magyarországon; 

a Rákosi diktatúra 

25) Az 1956-os forradalom és szabadságharc: a forradalom; a nemzet szabadságharca 

26) A kádári diktatúra: a pártállami diktatúra és működése; gazdaság, társadalom, életmód 

27) A kétpólusú világ és felbomlása: a Nyugat a 20. század második felében; a szocializmus 

válsága és megrendülése; a kétpólusú világ megszűnése 

28) A rendszerváltoztatás folyamata: a Kádár-rendszer végnapjai; a rendszerváltoztatás; a 

piacgazdaság kiépülése 

29) A világ a 21. században: az átalakuló világ; a globális világ 

30) Magyarország a 21. században: a demokrácia működése Magyarországon; a magyar bel- 

és külpolitika főbb jellemzői; Magyarország és az Európai Unió 

31) A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20–21. században: a határon túli 

magyarok; a magyarországi nemzetiségek, a magyarországi cigányság 
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9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 9. osztályban újra felidézzük a modern kortól a jelenig tartó időszakot. Míg 8. osztályban a 

gyermekekre akkor jellemző reális érdeklődés szabja meg az epochák vezérfonalát, most a hangsúly 

a történelmi fejlődést kiváltó és irányító eszméken, egy bizonyos történelmi helyzetet megélő ember 

cselekvésének belső indítékain van. Ebben az életkorban a kamaszok szembesülnek azzal, hogy 

az őket körülvevő világ nem teljesen felel meg azoknak az ideáloknak, amelyek bennük élnek, s ez 

különösen kritikussá teszi őket a felnőttekkel szemben. A tananyagnak össze kell találkoznia azzal 

a mélyről jövő igényükkel, hogy megértsék, átéljék a szabadság, igazságosság, egyenlőség, 

emberiesség és más hasonló fogalmak mibenlétét, ezek jelenlétét egyes konkrét történelmi-

társadalmi helyzetekben. Különösen fontos lelki-szellemi táplálékul szolgál számukra a forradalmak 

története, hiszen ezeken keresztül olyan emberi sorsokkal ismerkedhetnek meg, amelyek 

megmutatják, hogyan válhatnak ezek az ideák az emberek tetteit irányító pozitív vagy negatív erővé. 

Megértik, mi a különbség a pusztán valami ellen való lázadás, és a valamiért való cselekvés között. 

Ezek a jelenségek hasonlítanak azokhoz a belső változásokhoz, amely bennük zajlik, és segítenek 

azok egészséges megélésében. A modern történelem megfigyelése elvezethet az 

igazságtalanságok, az elnyomott és megsértett emberi- és polgári jogok, a feltartóztathatatlan és 

kezelhetetlen történelmi erők kórképéhez. Ugyanakkor, ha a történelemórák felkeltik a diákok 

érdeklődését, és belső aktivitásra késztetik őket, akkor nem csak az értelmezés kulcsát kell, hogy 

megadják, hanem a jobbítás lehetőségével is foglalkozniuk kell. A történelemnek meg kell mutatnia 

belső fejlődését tükröző természetét, mely az embereknek megadja a lehetőséget a társadalom 

egészségének megteremtésére csakúgy, mint annak megbetegítésére. A korszakot felölelő 

kulcstémák mindegyikének van sötét és világos oldala, még akkor is, ha a történelmi események 

tükrében a sötét oldal a hangsúlyos. Az ideológia és propaganda mindig szembeállítható a 

gondolatszabadság lehetőségével, az állami kontroll az egyéni kezdeményezéssel, a félelem a 

bátorsággal, az igazságtalanság az igazsággal, a hatalom az ellenőrzés és szabadság 

egyensúlyával. Különösen fontos, hogy életrajzokkal is foglalkozzunk, segítve a kamasz ébredő 

énjét. Amikor a diákok felfedezik, hogy minden egyoldalú erő a történelemben szembeállítható egy 

másikkal, és végső soron az egyén kezében van a döntés, és ő a szociális megújulás egyetlen 

forrása, akkor érthető meg a jelen a jövővel való összefüggésben. A történelemtanításnak 9. 

osztályban jövőorientáltnak kell lennie! 

Órakeret: 60 óra 

Előzetes tudás 

Érti és használja az 5–8. osztályban tanult alapvető történelmi fogalmakat. Fel tudja idézni az előző 

évben tanult, az adott korszakra vonatkozó fontosabb eseményeket. Konkrét példákon keresztül 

képes absztrakt történelmi-társadalmi fogalmak (pl. szabadság, egyenlőség) megértésére. Képes a 

korabeli történelmi források megadott szempontok szerinti feldolgozására.  

Tantárgyi fejlesztési célok 

A felső tagozaton előtérbe kerül az önálló ítéletalkotó erő kialakulásának segítése. Bár a 9. 

osztályosoknak többnyire fontosabb saját – ekkor még általában inkább a környezetükből felvett – 

véleményük, sokszor elhamarkodottan megformált gondolataik hangoztatása, mint társaik 

meghallgatása, ezt a képességet a gyakorláson keresztül sajátítják el fokozatosan. Jó, ha a diákok 

azt a tapasztalják a tanítás során, hogy a tanár, bár lelkes, elkötelezett, és semmiképpen nem 
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semleges, de tudja uralni saját érzéseit. A fiatalokban felébred az érdeklődés a jelenkor folyamatban 

lévő eseményei iránt, ezt segítendő adhatunk olyan feladatokat, melyek ezek feldolgozására 

irányulnak (pl. újságok, napi hírek stb.). Fontos, hogy párhuzamokat találjanak a régebbi korok és 

az éppen zajló, „alakuló történelem” jelenségei között. Különböző feladathelyzetekben meg kell 

ismerkedniük egy konkrét esemény, életrajz stb. feldolgozásához szükséges forráslehetőségek 

összegyűjtésének, felkutatásának módjával, ezek önálló használatával (szakirodalom, filmek, 

múzeumok). Tanári segítséggel elkezdik használni a nagyobb, felnőtt könyvtárak (pl. FSzEK) 

adatbázisát. Kiváló lehetőség a történelmi közelmúlt eseményeinek megismerésére az ún. oral 

history módszer. Az osztályban így indirekt módon megjelenhet egy-egy történelmi esemény több 

szempontú megközelítése, egyúttal az interjúk és beszámolók elkészítése számos képesség (pl. 

jegyzetelés, anyag megszűrése, megválogatása megadott szempontok alapján, előadás) 

gyakorlását lehetővé teszi. Az életrajzok és különböző történelmi események részletes, életszerű 

ábrázolása alapján a diákoknak alkalma van pontos megfigyeléseket tenni és abból 

következtetéseket levonni, a korabeli források olvasása során a tények és vélemények közötti 

különbség felismerését sajátítják el. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A megadott lehetőségek közül az adott osztály érdeklődéséhez, az előző évben szerzett 

ismereteihez alkalmazkodva válogathatjuk össze az epochák konkrét tananyagát. A modern kor 

megértését segíti, ha a XV–XX. században lezajló változásokat egy-egy kulcsmotívumon keresztül 

mutatjuk be: a XV–XVI. században az emberiség kiszélesedő horizontja és annak jellemzői, a XVII. 

században a régi társadalmi rend felbomlása, és az új politikai struktúrák kialakulása, a XVIII. 

században a felvilágosodás hatása a történelemre, a XIX. században a különböző népek 

történelmének összefonódása, a XX. században az eddigi folyamatok egész világra érvényesülő, 

globális hatása. 

Az újkorban bekövetkezett európai szemléletváltozás bemutatása más kultúrákkal való találkozások 

alapján (pl. konkvisztádorok, Afrika gyarmatosítása, az arany szerepének megváltozása, tudomány 

fejlődése) 

Az abszolutizmus Franciaországban (cél egy értelmen, szaktudáson alapuló állam kialakítása, erre 

példák: hadseregreform, merkantilizmus, hivatalnokrendszer, Versailles) 

A felvilágosodás és hatásai a politikai életben (röviden, vázlatosan és inkább életrajzokon, konkrét 

eseményeken keresztül figyeljük meg az eszmék érvényesülését) 

A Függetlenségi Nyilatkozat és az Egyesült Államok alkotmánya (Benjamin Franklin, Tom Paine, 

Thomas Jefferson alakja, hatalommegosztás elve) 

A felvilágosult abszolutizmus (II. József) 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, fordulópontjai, vezetői és árnyoldalai (Mirabeau gróf 

életrajzán keresztül a szabadság eszméjének megjelenése az első szakaszban, az alapvető emberi 

jogok megfogalmazása, a második szakaszban a szabadság és egyenlőség eszméinek keveredése 

a terror légkörében Robespierre diktatúrája idején) 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc (amennyiben ennek feldolgozása nem történt meg 8. 

osztályban, részletes leírás ott található, de 9. osztályban inkább az akkori magyar politika vezető 

alakjait mozgató eszméken legyen a hangsúly) 

A kommunista ideológia és a bolsevik hatalomátvétel Oroszországban (oroszországi szociális 

mozgalmak – pl. narodnyikok – a forradalom előzményeként, ezek kapcsán a testvériség 

eszméjének problémaköre, Lenin életrajza, eseménytörténet) 

Kommunista diktatúra a Szovjetunióban (Sztálin életrajza, hétköznapok) 



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
104 

Nemzetállamok, gyarmatbirodalmak, Európa és a világ az első világháború előtt (imperializmus, a 

Brit Birodalom felemelkedése – pl. Cecil Rhodes életrajzán keresztül, az egységes Németország 

létrejötte, USA gazdasági előretörése, „boldog békeidők”, Osztrák-Magyar Monarchia) 

Az első világháború és a háborút lezáró békék (lásd 8.o.) 

Az első Waldorf-iskola megalakulásának története, történelmi háttere 

A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra (a versailles-i béke és a gazdasági válság hatása 

Németországra, Hitler életrajza, a rendszer jellemzői, az ellenállás lehetőségei, pl. Scholl testvérek, 

a propaganda szerepe) 

A II. világháború (amennyiben ezt a témát feldolgozták 8. osztályban, akkor az eseményeket csak 

vázlatosan felelevenítjük, de akkor is érdemes bizonyos – inkább erkölcsi, eszmei mondanivalót 

hordozó – kérdések kapcsán újra elővenni a témát: pl. felelősség kérdése – háborús bűnösök, illetve 

a németek kollektív bűnössége, holokauszt, atombomba, Magyarország részvételének kérdése) 

A Rákosi-korszak jellemzői (amennyiben részletesen vettük a sztálini diktatúrát, elég feleleveníteni 

az ott tanultakat, ebben segíthet pl. A tanú c. film) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Hétköznapok a Kádár-rendszerben 

Az emberi jogok eszméje és a megvalósításáért folytatott harc napjainkig (a témát elsősorban 

életrajzok alapján dolgozzuk fel, és mindenképpen kerüljön sor az Európán kívüli világ bemutatására 

is, pl. Gandhi, Che Guevara, Nelson Mandela, 1968-as diákmozgalmak, női emancipációs 

mozgalmak, Martin Luther King, rendszerváltozás, afrikai gyerekkatonák stb.) 

Fejlesztési követelmények 

– ismeretszerzés különböző médiumok anyagából 

– ismeretszerzés felnőtt ismeretterjesztő irodalomból 

– különböző emberi magatartás-típusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása 

– ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, egyszerű statisztikai táblázatokból 

– önálló információgyűjtés adott témához könyvtárban 

– előadás jegyzetelése – a lényeges és lényegtelen kiszűrése, rövidítés 

– társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása 

– szöveg átfogalmazása adott szempont szerint 

– feltevések megfogalmazása a történelmi személyek vagy csoportok cselekedeteinek, viselke-

désének mozgatórugóiról 

– erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, bemutatása 

– önálló vélemény megfogalmazása történelmi jelenségekről 

– érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására 

– a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése 

– különféle értékrendek összehasonlítása 

– szóbeli beszámoló történelmi forrásokból származó szövegek, illetve szemtanúkkal készített 

interjú alapján 

– időmeghatározás konkrét kronológiai adatokkal 
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– viszonyítások használata konkrét történelmi időszakokhoz kapcsolódóan 

Kapcsolódási pontok 

Dráma (pl. október 23-ai iskolai megemlékezés), Rajz-festés (füzet illusztrálása, plakáttervek), 

Irodalom (fogalmazások írása, a témákhoz kapcsolódó versek, novellák olvasása), Idegen nyelv (a 

korszakhoz kapcsolódó életrajzok olvasása) 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

politika, állam, köztársaság, diktatúra, monarchia, társadalom, társadalmi csoport/réteg, 

eszme/ideológia, gyarmat, abszolutizmus, felvilágosodás, jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, társadalmi szerződés, szabad verseny, alkotmányos monarchia, elnök, 

miniszterelnök, felelős kormány, cenzus, forradalom, diktatúra, jakobinus, Szent Szövetség, 

szabadságharc, trónfosztás, amnesztia, reform, ipari forradalom, alsó- és felsőtábla, 

érdekegyesítés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, örökváltság, márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, áprilisi törvények, népképviseleti országgyűlés, politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, Függetlenségi nyilatkozat, polgárháború, szocializmus, kommunizmus, 

proletárdiktatúra, villámháború, front, állóháború, hátország, antant, központi hatalmak, 

hadigazdaság, hadifogság, bolsevik, szovjet, jóvátétel, totális állam, többpártrendszer, 

egypártrendszer, személyi kultusz, koncepciós per, GULAG, holodomor, 

államosítás, kollektivizálás, kulák, tervgazdaság, fasizmus, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, SS, Anschluss, Molotov–Ribbentrop-paktum, tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális háború, kiugrási kísérlet, zsidótörvények, munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, koncentrációs tábor, haláltábor, népirtás, holokauszt, partizán, Vörös Hadsereg, 

MEFESZ, pesti srácok, Molotov-koktél, munkástanács, sortüzek. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák ismeri a tanult korok főbb történelmi eseményeit és az ezekhez kapcsolódó alapfogal-

makat 

– felismeri egyes történelmi helyzetekben a szociális életet meghatározó eszmék (szabadság, 

egyenlőség, testvériség) érvényesülését, ezek hatását a különböző területeken (szellemi élet, 

jogi terület, gazdasági élet) 

– képes a múlt eseményeit és jelenségeit a saját történelmi összefüggésükben értelmezni, illetve 

a jelen viszonyait kapcsolatba hozni a múltban történtekkel 

– képes életszerűen, ugyanakkor történelmi hitelességgel leírni egy történelmi eseményt, hely-

zetet a szereplők szemszögéből 

– kialakul és megerősödik a történelmi múlt, illetve a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális 

kérdések iránti érdeklődés 

– a jelenkor problémáival kapcsolatban tud érdeklődésének megfelelő kérdéseket megfogal-

mazni 

– korabeli történelmi források szövegét képes önállóan értelmezni megadott szempontok alapján 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat 
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– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról 

– véleményét képes kulturáltan, mások megsértése nélkül megfogalmazni 

– a tanult történelmi jelenségekhez, eseményekhez, személyekhez kapcsolódó erkölcsi, társa-

dalmi kérdésekben állást tud foglalni 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések levoná-

sára, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;önállóan 

gyűjtött anyagok alapján, segítség nélkül előkészített 10-12 perces szabad előadást tart csak 

rövid jegyzetre támaszkodva 

– a füzetét önállóan vezeti a megadott tartalmi és formai követelményeket figyelembe véve 

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 10. osztályos diákok számára elsődleges kérdésnek számít az okság és az eredet. Hogyan lettek 

a dolgok olyanná, amilyenek most? – ezt a kérdést teszik fel a fiatalok a világnak. Megérzik, hogy a 

felnőttkor kapujának küszöbére érkeztek. Hirtelen ráébrednek, hogy a felnőtt-lét, melyre eddig a 

senki által nem korlátozott szabadság világaként tekintettek, és ezért minél hamarabb el akartak 

jutni oda, egyúttal sokkal több felelősséggel is jár. Ettől elbizonytalanodnak, hajlamosak 

megkérdőjelezni saját képességeiket, ugyanakkor sokkal nyitottabbá válnak a sajátjuktól eltérő 

nézőpontok befogadására. Így mélyebbre mehetünk a történelemben, megismertethetjük a 

diákokkal a korábbi, a miénktől radikálisan eltérő tudatállapotokat. Széles körben látniuk kell a 

változást a vadászó-gyűjtögető életmódtól a magasan szervezett városi civilizációkig, és 

reflektálniuk a változó emberi tudatra, mely végigkísérte ezt az átalakulást. Ahelyett, hogy egy 

leegyszerűsített képet adnánk a technikai és politikai fejlődés menetéről, a diákoknak meg kell 

tanulniuk a különböző társadalmi-gazdasági szervezeteket úgy látni, mint az egymástól eltérő 

mentalitások és tudatformák tükröződését. Mindezeken túl az ilyen váltás az embernek a 

természethez fűződő kapcsolatában is megjelenik. Az emberi tudatfejlődés, melyet ez a történelem 

előtti és korai történelmi kor kifejez, minőségileg tükrözi azt a tudatváltást, melyen minden egyén is 

keresztülmegy élete során. Ebből adódóan az emberi társadalom eredetének vizsgálata egyben 

önmegismerési folyamat is. A tudatosság vonatkozásában ez a korszak átfogja a váltást a résztvevő 

tudatosságtól a megfigyelő tudatosságig, melyben a külvilág élettelen, tanulmányozandó tárggyá, 

maga a gondolkodás pedig belső üggyé válik. Itt az ideje másodszor is áttekinteni az emberiség 

kultúrtörténetét a prehisztorikus kortól a neolit forradalmon keresztül a magas kultúrákig, lezárva a 

görög városállamok hanyatlásával és a görög kultúra Nagy Sándor idejében való elterjedésével. Ha 

a tanár a következő évek tananyagát figyelembe véve szükségesnek látja, megjelenhet a római 

történelem első szakasza is. Az epochák központi témája az emberi társadalmak és a környezet 

közötti kapcsolat. Az eszmék és technológiák, a vallások és a társadalmi struktúrák mind a környezet, 

a föld, az ég, az évszakok váltakozása, az életet adó folyó emelkedése és süllyedése, az éjszaka, 

a halál és a mennyei összefüggések mély emberi megtapasztalásában gyökereznek. A modern tudat 

számára nehéz ezt felfogni, hiszen mi már annyira elszakadtunk ezektől a realitásoktól. A tizedikes 

diák belső fejlődését tekintve erős összhangban él a föld erőivel, mégis rá kell ébreszteni az eszmék 

világára, mely képes kifejezni ezeket a kapcsolatokat. Az emberi képzelőerő elsősorban a természeti 
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alkotóerőket tudja megragadni ebben a korszakban. A természet formáló erői az emberi 

tudatossággal átalakítva elképesztő nagyságú város- és templomépítést eredményeztek, kiterjedt 

öntözőrendszert és összetett vallási életet. A korszak végén ezek az erők egyre inkább 

individualizáltan és belsőleg jelentkeztek. Ezek az átalakulások tükröződnek a 16-17 éves kamaszok 

lelkében. 

Órakeret: 60 óra 

Előzetes tudás 

Érti és használja az eddig tanult történelmi fogalmakat. Fel tudja idézni az 5–6. osztályban tanult, az 

adott korszakra vonatkozó fontosabb eseményeket. Konkrét példákon keresztül képes absztrakt 

történelmi-társadalmi fogalmak (pl. állam) megértésére, és nyomon tudja követni azok 

kialakulásának folyamatát. Önállóan is felismer bizonyos jelenségekhez, eseményekhez vezető 

okokat és ezek következményeit. Képes a korabeli történelmi források megadott szempontok szerinti 

feldolgozására. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A tanulók megtapasztalhatják az ember és a Föld kapcsolatának alakulását, miközben végigkövetik 

az egyéniség fokozatos kiemelkedését a csoportból. Azok a régészeti technikák, melyeket a régi 

történelmi korokról való tudásgyűjtéshez használnak, mind a deduktív, mind az induktív 

gondolkodásra szolgáltatnak példát, csakúgy, mint a tevékenységen keresztüli felfedezésre. A 

diákoknak meg kell tanulniuk különbséget tenni az általános és egyedi között. Fontos, hogy saját 

gondolkodásukat használják, és így valódi tapasztalatokat is szereznek azokról a témákról, 

amelyeket megértenek. Mivel igen hosszú időszakot tekintünk át a tanév során, alkalmunk van 

folyamatokat nyomon követni, alapvető emberi életformák (pl. vándorlás–letelepedés) ki- és 

átalakulását, ezek okát és hatását megfigyelni. Bemutatjuk bizonyos, a mai korban is emberi létünk 

természetes velejárójaként megélt fogalmak (pl. művészet, vallás, ház, gazdaság) megjelenési 

formáit az ősi időktől a klasszikus görög-római civilizációig. (pl. A jégkorszak művészete, mint egy 

magas kulturális szint megnyilvánulása, ahol világosan megjelenik a szertartás, a vallás, a szent 

hely eszméje. A képekre úgy is lehet tekinteni, mint amelyek tartalmazzák a fogalmi és szimbolikus 

gondolkodás alapjait.) Különböző feladathelyzetekben a diákok sokat gyakorolják az ok-okozati 

összefüggések önálló felismerését. Megértik, hogy összetett folyamatok miként jönnek létre, honnan 

erednek. Megtanulnak megadott szempontok alapján összehasonlítani két jelenséget, rendszert (pl. 

a környezeti hatások társadalmi, szellemi, gazdasági életben való megnyilvánulása Egyiptomban és 

az ókori Görögországban). Ahhoz, hogy a fiatalok valóban megértsék e régi történelmi korok világát, 

meg kell tanulniuk egyensúlyt teremteni a képzelőerő és a logikus gondolkodás között. Fontos, hogy 

ezekkel a témákkal foglalkozva körüljárjuk a fejlődés fogalmának értelmezését. (pl. Számos vívmány, 

melyet hagyományosan a civilizációkhoz kötünk, sokkal korábbi. A földművelésen alapuló 

letelepedésre való átállás kezdetben az életszínvonal és a várható élettartam csökkenéséhez, 

betegségek elterjedéséhez, több emberi konfliktushoz vezetett.) Megfelelőbb úgy tekinteni ezekre a 

lépésekre, mint a tudatváltással együtt járó küzdelmekre, semmint egy materiális fejlődés 

eredményére. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a felső paleolitikum emberi forradalma (jégkorszaki társadalmak, kultúra és művészet, új tech-

nológiák, példaként lehet a mai korban még hasonló életmódot folytató törzsek életmódját meg-

figyelni) 

– mezolitikumi társadalmak (a jégkorszak vége, a tengerszint emelkedése, a kulturális és gazda-

sági élet változatossága, az íj feltalálásának jelentősége) 

– neolitikum (a termékeny félhold mezőgazdasági gyökerei, a letelepedés és élelemtermelés ki-

alakulásának folyamata, korai földműves kultúrák) 

– az ősi perzsa kultúra, Zarathusztra mitikus alakja (változások a szellemi életben a földművelés 

kultúrájával összefüggésben) 

– anyagi és szellemi kultúra az ókori Kelet civilizációiban – városi civilizációk jellemzői (a letele-

pedéstől a városig, a hatalom központosítása, társadalmi hierarchia, az írás, törvények, a bü-

rokrácia, a kereskedelem megjelenése, a környezet kihívásai és az államok kialakulása közötti 

összefüggések – a példákat mind Mezopotámia, mind Egyiptom kultúrájából vagy más folyam-

völgyi civilizációkból is hozhatjuk) 

– az ősi héber civilizáció és átalakulása írásos kultúrává 

– európai megalit kultúrák 

– a bronzkori kultúrák (pl. a hallstatti és a kelta kultúra Európában, Közép- és Dél-Amerika – 

maják, toltékok, krétai civilizáció) 

– Hellász (a poliszok kialakulása, az athéni demokrácia működése, Nagy Sándor) 

– a demokrácia és a politika alapfogalmai, ókori és mai demokráciák összehasonlítása 

– Róma a köztársaság kialakulásától a császárságig 

– a magyarság történetének kezdetei (a magyarság eredete, vándorlása, ősmagyar hitvilág, hon-

foglalás és államalapítás)  

Fejlesztési követelmények 

– ismeretszerzés és önálló következtetések levonása tárgyak, épületek, képek közvetlen megfi-

gyeléséből 

– ismeretszerzés szaktudományi munkákból 

– különböző emberi magatartás-típusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása 

– ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, ábrákból 

– önálló információgyűjtés adott témához könyvtárban, információk önálló rendszerezése 

– előadás jegyzetelése – a lényeges és lényegtelen kiszűrése, rövidítés 

– társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása 

– szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont szerint 

– feltevések megfogalmazása a történelmi személyek vagy csoportok cselekedeteinek, viselke-

désének mozgatórugóiról 

– erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, bemutatása 

– önálló vélemény megfogalmazása történelmi jelenségekről 
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– érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására 

– a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése 

– különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása 

– különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása 

– kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára, a szerző esetleges elfogultságaira vo-

natkozóan 

– szóbeli beszámoló népszerű tudományos irodalomból, történelmi forrásokból származó szöve-

gek alapján 

– primer történelmi források elemzése, különféle társadalmi-történelmi összefüggések felderítése 

– fogalmazás írása valamely történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról 

– jegyzet alapján szakszerű esszé készítése 

– történelmi korszakok, periódusok nevének használata 

– időmeghatározás konkrét kronológiai adatokkal 

– viszonyítások használata konkrét történelmi időszakokhoz kapcsolódóan 

Kapcsolódási pontok 

Dráma (pl. ókori mítoszok feldolgozása), Rajz-festés (füzet illusztrálása), Irodalom (fogalmazások 

írása, a témákhoz kapcsolódó irodalmi művek olvasása) 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

államszervezet, államforma, gazdaság, pénz, jog, törvény, birodalom; életmód; mezőgazdaság, ipar, 

kereskedelem, adó, kultúra, művészet, vallás, civilizáció, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, 

hieroglifa, ékírás, múmia, Akropolisz, filozófia, jósda, olümpiai játékok, városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, demokrácia, népgyűlés, sztratégosz, cserépszavazás, rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, császár, amfiteátrum, gladiátor, provincia, légió, 

limes, polgárjog, demokrácia, parlamentarizmus, általános választójog, alkotmány, 

Alkotmánybíróság, népszavazás, közvetett és közvetlen demokrácia. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák ismeri a tanult korok főbb történelmi eseményeit és az ezekhez kapcsolódó alapfogal-

makat 

– összetettebb párhuzamokat talál a tanult korok élethelyzetei, jelenségei és a mai kor között 

– képes életszerűen, ugyanakkor történelmi hitelességgel leírni egy történelmi eseményt, hely-

zetet az egymással szembenálló szereplők szemszögéből is 

– a fejlődés témakörében a tanult jelenségekkel kapcsolatban tud érdeklődésének megfelelő kér-

déseket megfogalmazni 

– képes a tanulási célhoz megfelelő információforrást választani, a források között szelektálni, 

azokat szakszerűen feldolgozni és értelmezni 
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– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző médiu-

mokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről, nyomtatott 

és digitális felületekről 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli 

egy forrás hitelességét 

– a vitákban képes kulturáltan, mások megsértése nélkül részt venni, bizonyítékokon alapuló ér-

vekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja 

saját álláspontját 

– a tanult történelmi jelenségekhez, eseményekhez kapcsolódó erkölcsi, társadalmi kérdésekben 

állást tud foglalni 

– önállóan gyűjtött anyagok alapján, segítség nélkül előkészített 15-20 perces szabad előadást 

tart csak rövid jegyzetre támaszkodva, különbőző hagyományos és digitális szemlélteőeszkö-

zök használatával 

– megadott szempontok alapján képes összehasonlításokat végezni 

– képes következtetni történelmi események, folyamatok és jelenségek okaira és következmé-

nyeire 

– tud tájékozódni ókori államformák között és példát hoz rá a jelenkorból 

– kronológiát használ és készít 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani 

– felismeri a felmerülő jogi, társadalmi fogalmak mai vonatkozásait;képes a történelmi jelensége-

ket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak felhasználá-

sával értelmezni és értékelni 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat meghatározás alapján 

– fölismeri az európai kultúra ókori keleti és antik gyökereit 

– elkezdenek kialakulni a saját értékrend és történelemszemlélet alapjai 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli esemé-

nyek, tényezők következményeiként alakultak ki 

– történelemszemléletében megjelenik a nagyobb távlat, az ember élettörténetét összefüggésbe 

tudja hozni az emberiség történelmével 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 11. osztályban a tanulók általában jelentős lépést tesznek belső fejlettség és érettség tekintetében. 

Elkezdenek rövid- és hosszútávú célokat kitűzni maguk elé, és sok megnyilvánulásuk a saját útjuk, 

világnézetük, egyéniségük keresésére irányul. Ítélőképességük differenciáltabbá, gondolkodásuk 

árnyaltabbá válik, képesek több szemszögből megvizsgálni egy-egy jelenséget, és az ellenérveket 

is alaposan mérlegelve kialakítani és megvédeni saját álláspontjukat. Sok diáknál ugrásszerű 

változást tapasztalhatunk a logikus, bonyolult összefüggéseket felismerő, elemző gondolkodás 
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területén, és a kamaszkor eddigi viharos évei után képesek összhangot teremteni érzéseik, és az 

őket mozgató gondolati-akarati ösztönző erők között. Ennek a fejlődési folyamatnak része az is, 

hogy a többi emberrel való kapcsolatukban a megértés, elfogadás új szintje jelenik meg. Az ebben 

az életkorban felébredő szociális érzékenység, erős bensőségesség és reflektálási képesség, a 

szeretetre, az önfeláldozásra és a szolgálatra való hajlam összecseng a középkor egyes 

áramlataival (pl. szerzetesrendek, templomos lovagok, katedrálisépítő mesterek). Ugyanakkor a 

középkorban kifejeződik az akarat ereje is a népvándorlásokban, az iszlám előre törésében, a 

kibontakozó kelet-nyugati konfliktusban, az állam és egyház közötti hatalmi küzdelmekben. A 

tárgyalt események jó része az ókortól a középkor felé tartó átalakulást kíséri végig. Ezek közül a 

témák közül számos művészien fonódik egybe Wolfram von Eschenbach Parzivaljában, melyet 

irodalomból tanulnak. A történelemórák ebben az osztályban megmutatják azt az utat, ahogy a 

középkor világa létrejött a görög-római, a germén és a zsidó-keresztény kultúra hagyatékaként. Ezt 

követően a középkori történelemben az állam és egyház, a Nyugat és Kelet közötti feszültség jelenti 

az elmozdulást a modern individualizmus irányába, amely még határozottabban megjelenik a városi 

kultúrában. Itt jelennek meg e közösségek alkotó erejét és a korábbi századok tudását magukban 

hordozó gótikus katedrálisok.  

Órakeret: 128 óra 

Előzetes tudás 

Érti és használja az eddig tanult történelmi fogalmakat. Fel tudja idézni a 6. osztályban tanult, az 

adott korszakra vonatkozó fontosabb eseményeket. Képes absztrakt történelmi-társadalmi fogalmak 

(pl. hatalom, vallás) mibenlétének árnyalt, erkölcsi-filozófiai szempontokat figyelembe vevő 

megközelítésére. Önállóan felismer és elemez bizonyos jelenségekhez, eseményekhez kapcsolódó 

összefüggéseket. Képes a korabeli történelmi források megadott szempontok szerinti elemzésére. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Kiemelten fontos ebben a tanévben, hogy a diákoknak minél gyakrabban adjunk az önálló ítélőerő 

következő szintre lépését segítő feladatokat. Ebbe beletartozik, hogy legyen alkalmuk egymásnak 

és a tanárnak a tanultak hátterét megvilágító kérdéseket feltenni, ezekről saját véleményüket több 

szempontot megvizsgálva kialakítani, és azt másokéval ütköztetni. Jó, ha visszajelzést kapnak arról, 

hogyan vannak jelen egy vitában, érveik mennyire megalapozottak, határozottan képviselik-e saját 

álláspontjukat, ugyanakkor elég nyitottak-e az ellenérvek felé. A folyamatok megfigyelése során meg 

kell tanulniuk felismerni a tendenciákat, a bonyolultabb összefüggéseket. Fontos felismertetni a 

diákokkal, hogy a jelenkor bizonyos eseményeinek, jelenségeinek magyarázatát csak a középkori 

történelmi gyökerek alapos tanulmányozásával találhatjuk meg. Ezt segíti, ha a tanultak aktuális és 

általános emberi vonatkozásait is tárgyaljuk (pl. az iszlám vallás kapcsán a nő képe, a nők helyzete 

iszlám országokban, és általánosan a férfi és női szerepek). Azáltal, hogy visszamegyünk az 

eredethez, sok ma általánosan elterjedt vélemény előítéletes, sztereotípia jellegével szembesülnek 

a fiatalok. A források feldolgozása során bonyolult összefüggéseket feltáró, elemző feladatokat 

adhatunk. Gyakoroljuk az összehasonlító elemzést, melyhez a diáknak önállóan kell szempontokat 

választania.  

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Epochák javasolt témakörei: 

– az antik kultúra öröksége, a filozófiai gondolkodás kezdetei (Szókratész, Platón, Arisztotelész) 
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– a kereszténység kezdetei és tanításai (pl. Szent Pál tevékenysége) 

– a népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása 

– az iszlám vallás, az arab hódítás és kulturális hagyatéka 

– a bizánci és a frank birodalmak (helyi politika, egyházszakadás) 

– a hatalomgyakorlás, a társadalmi és gazdasági élet jellemzői (keresztény királykép, feudaliz-

mus, középkori városok, kereskedelem) 

– a vallás és az egyház szerepe a középkori Európában (bencés és ír szerzetesség, a kolostorok 

jellemzői és hatása a gazdasági és kulturális életre, eretnekmozgalmak) 

– háborús konfliktusok és hatalmi törekvések Európában (invesztitúra-harc, keresztes hadjára-

tok, templomos rend) 

– a gótikus katedrális 

– a középkor világképe (pl. Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás, a középkori világkép átalakulása 

– pl. a térképek fejlődésének megfigyelésével) 

– hatalomgyakorlás, államszervezet, a társadalmi és gazdasági élet jellemzői az Árpád-házi ki-

rályok idején 

– a Magyar Királyság mint európai középhatalom az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi 

Mátyás korában 

– a középkori magyar művelődés és kultúra feltárt emlékei 

– a török elleni harcok, a középkori magyar állam bukása 

Szakórák javasolt témakörei: 

– az 1849 előtti magyar és egyetemes történelem a 9.-11. évfolyam epocháin nem tárgyalt téma-

körei. 

Fejlesztési követelmények: 

– ismeretszerzés szaktudományi munkákból önállóan választott szempontok szerint 

– különböző emberi magatartás-típusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása 

– ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, ábrákból 

– önálló információgyűjtés adott témához könyvtárban, információk önálló rendszerezése, értel-

mezése 

– az internet kritikus és tudatos felhasználása ismeretek szerzésére 

– a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése 

– előadás jegyzetelése élőbeszéd tempójában, a lényeges és lényegtelen kiszűrése, rövidítés 

– társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása 

– írott és hallott szövegekből tételmondat meghatározása, szövegtömörítés, szöveg átfogalma-

zása adott szempont szerint 

– többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása 
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– feltevések megfogalmazása a történelmi személyek vagy csoportok cselekedeteinek, viselke-

désének mozgatórugóiról 

– erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, bemutatása 

– önálló vélemény megfogalmazása filozófiai kérdésekről 

– érvek gyűjtése meghatározott álláspontok cáfolására, az érvek kritikai értékelése 

– mások érvelésének összefoglalása és figyelembe vétele, a saját álláspont gazdagítása, to-

vábbfejlesztése 

– különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása önállóan választott szempontok 

alapján 

– különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása, társadalmi-történelmi jelen-

ségek értékelése a saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján 

– kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára, a szerző esetleges elfogultságaira vo-

natkozóan 

– szóbeli beszámoló népszerű tudományos irodalomból, történelmi forrásokból származó szöve-

gek alapján 

– primer történelmi források elemzése, különféle társadalmi-történelmi összefüggések felderítése 

– esszé írása történelmi-társadalmi témákról, filozófiai kérdésekről, ennek kapcsán a kérdés vi-

lágos megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, következtetések levonása 

– az egyes történelmi jelenségek kölcsönhatásainak elemzése 

– jegyzet alapján szakszerű esszé készítése 

– történelmi fogalmakról szabatos definíciók megfogalmazása 

– történelmi korszakok, periódusok nevének használata 

– időmeghatározás konkrét kronológiai adatokkal 

– viszonyítások használata konkrét történelmi időszakokhoz kapcsolódóan 

Kapcsolódási pontok 

Rajz-festés (füzet illusztrálása), Irodalom (retorika, Parzival), Művészettörténet (középkori művészet) 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

piac, önellátás, árutermelés; hit, egyház, politeizmus, monoteizmus, zsidó vallás, Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat próféta, jeruzsálemi templom, diaszpóra, Messiás, keresztény vallás, kereszt-

ség és úrvacsora, apostol, misszió, Biblia, Újszövetség, evangélium, püspök, zsinat, népvándorlás, 

hunok, ortodox, iszlám, Korán, kalifa, uradalom, 

földesúr, majorság, jobbágy, robot, kiváltság, rend, pápa, érsek, cölibátus, szerzetes, bencés rend, 

ferences rend, eretnek, inkvizíció, kolostor, katolikus, szent, kódex, román stílus, gótikus stílus, re-

neszánsz, lovag, nemes, feudalizmus, hűbériség, király, rendi monarchia, keresztes hadjáratok, pol-

gár, céh, finnugor, törzs, fejedelem, kabarok, vérszerződés, honfoglalás, kettős honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, kalandozások, székelyek, vármegye, egyházmegye, érsekség, tized, nádor, ispán, 

kancellária, kettős kereszt, szászok, kunok, tatárok/mongolok, aranyforint, regálé, kapuadó, kilenced, 

bandérium, perszonálunió, 

sarkalatos nemesi jogok, fő- és köznemes, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, 
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kormányzó, szekérvár, végvár, szultán, szpáhi, janicsár, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete 

sereg, zsoldos, Corvina, Szent Korona, Szent Korona-tan, Képes krónika, örökös jobbágyság, refor-

máció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, unitárius, vallási türelem, ellenreformáció, ka-

tolikus megújulás, jezsuiták, barokk, rendi országgyűlés, hajdúszabadság, kuruc, labanc, felvilágo-

sult abszolutizmus, kettős vámhatár, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, nyelvren-

delet. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák ismeri a tanult korok főbb történelmi eseményeit és az ezekhez kapcsolódó alapfogal-

makat 

– képet alkot Európa fogalmáról 

– felismeri a későbbi történelmi korok eseményeinek, jelenségeinek középkori gyökereit 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről, 

okairól és következményeiről 

– korabeli történelmi források szövegét képes önállóan elemezni, összetett következtetéseket 

megfogalmazni 

– képes a múlt és jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól, jelenségeiről 

többszempontú, tárgyilagos érveléssel alátámasztott, előítéletektől mentes véleményt alkotni, 

ezekkel kapcsolatos problémákat megfogalmazni 

– különbséget tud tenni történelmi tények és történelmi interpretáció, illetve vélemény között 

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat (tan-

könyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb 

adatbázisok, filmek, keresők) 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására 

vagy cáfolására 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, idősza-

kok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó esemé-

nyeit 

– önállóan gyűjtött anyagok alapján, saját gondolatmenet mentén felépített 20-25 perces szabad 

előadást tart csak rövid jegyzetre támaszkodva, hagyományos és digitális személtetőeszközö-

ket használva 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni, 

amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, állításait több szempontból indokolja és követ-

keztetéseket von le 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket 

– önállóan választott szempontok alapján képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani 

különböző társadalmi és történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok 12. osztályban készen állnak arra, hogy a történelem célját, az azt alakító erők mibenlétét 

kutató kérdésekre keressék a választ. Ebben az életkorban saját életükre vonatkozóan is előtérbe 
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kerül a jövő tervezése, hogy megtalálják helyüket a felnőttek világában. A történelemtanítás három 

fő motívumra épül ebben az osztályban. Az első az a törekvés, hogy a diákok áttekintést kapjanak 

a világtörténelemről. A második, hogy speciálisan egyes kultúrák vagy egyének példáján keresztül 

mutassuk meg a „kultúra életrajzát” (ami lehet olyan, mely eléri a csúcspontját, vagy hanyatlik, 

befejezetlen, vagy megragadt bizonyos szinten). Harmadszor pedig el kell jutnunk annak 

megértetéséhez, hogy a történelmi változás folyamán az egyének egyre korábban válnak 

függetlenné, és későbbi fejlődésük egyre kevésbé függ külső normáktól vagy társadalmi 

konvencióktól, más szavakkal az egyének egyre fokozottabban élhetnek a szabadság lehetőségével. 

Így a fiatalok megtapasztalják, hogy ők is tagjai az emberiségnek, és látják a fejlődés eszméjének 

valóságát. Megélhetik, hogy a világban – bármennyire kaotikusnak is tűnik – jelen van az értelem, 

mint összetartó erő. A második szempont érzékelhetővé teszi számukra a saját sorsukhoz való 

kötődést. A harmadik aspektus pedig a saját, egyéni jövőbe vezető útjukra irányul. A témakörök 

kiválasztása a tanár feladata az osztály igényeinek mérlegelésével, a fent megjelölt szempontok 

figyelembe vételével. Fontos, hogy a diákok az epocha során találkozzanak a jelenkor égető 

kérdéseivel, és ebből kiindulva tárjuk fel a múlttal való összefüggéseket. A cél az, hogy a fiatalok a 

múlt tanulmányozásából kiindulva találják meg saját feladatukat a jövőben. Azzal a tudattal kell 

befejezniük történelmi tanulmányaikat, hogy minden egyén – saját szükségletei által meghatározott 

módon – a történelem részese és alakítója. 

Órakeret: 132 óra 

Előzetes tudás 

Érti és használja az eddig tanult történelmi fogalmakat. Fel tudja idézni az 5–11. osztályban tanult, 

az adott korszakokra vonatkozó fontosabb eseményeket. Képes hosszabb történelmi korszakok 

áttekintésére, a fordulópontok, meghatározó események felismerésére. Érdeklődik a jelenkori 

politikai, társadalmi kérdések iránt. Megérti ezek történelmi gyökereit. Összetett problémák önálló 

elemzésére képes. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákokat belső mozgásra, valódi gondolkodásra késztetjük, ha az áttekintés szempontjául nem 

pusztán a kronologikus sorrendet, hanem más irányító elveket választunk. Fontos, hogy a vizsgált 

kultúrát időben és térben is kiterjesztve mindig más korokkal, vagy az adott korszakban más 

területekkel hasonlítsuk össze. Az áttekintés során meg kell érteniük az egyes ciklusok belső 

törvényszerűségeit. Az összefüggés a fejlődés összefüggése, amit az összehasonlítások tesznek 

leginkább érthetővé: például, ha érzékeltetjük, mennyire különbözőképpen szemlélik, élik át az 

emberek a világot, mennyire eltérőek az együttélés módjai. Ebben az osztályban már nem annyira 

a részletekbe menő, képszerű ábrázolás módszerével viszi közel a tanár a fiatalokhoz a tanult 

korszakot, hanem a folyamatok, összefüggések, nagy fordulópontok drámai megjelenítésével. 

Fokozottan támaszkodjunk a diákok önállóságára a témák feldolgozásában. Mindenképpen adjunk 

olyan feladatokat, melyek figyelmüket az aktuális politikai, társadalmi kérdésekre irányítják. 

Bármilyen szempontot is választunk a világtörténelem áttekintéséhez, mindenképpen találkozunk az 

emberi gondolkodás változásával az egyes korszakokban. Ez jó alkalom arra, hogy a diákok 

objektíven megfigyeljék saját gondolkodásuk jellemzőit, folyamatát, azt, hogyan jutnak el egy-egy 

felismerésig, ítéletig. Így segíthetünk az előítéletektől, általánosítástól mentes, árnyalt, önálló 

gondolkodás kialakításában. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 
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Epochák javasolt témakörei: 

– a világtörténelem fő korszakainak vázlatos áttekintése a kezdetektől a modern korig, meghatá-

rozott szempontok alapján (pl. egyén és közösség viszonya, emberi jogok, törvények, az ember 

és a természet viszonya, a politika változásai, a politikai-társadalmi-gazdasági életet meghatá-

rozó eszmék egyes korokban, erkölcsi kérdések, a világkép változása, az emberről alkotott kép 

változása, különböző nemzetek, kultúrák történelme saját fejlődési dinamikájuk szemszögéből, 

Nyugat és Kelet viszonya, jellemzői, a szabadság kérdése, politikai filozófia az egyes korokban, 

politikai rendszerváltások az ókortól napjainkig, a jövőről alkotott kép változása a történelem 

folyamán, stb.) 

– a posztimperialista korszak problémái: a nemzeti, etnikai, vallási konfliktusok számos régióban, 

és ezek történelmi gyökerei 

– a jelenkori politikai, társadalmi, gazdasági élet jelenségeinek és ezek történelmi gyökereinek 

áttekintése (államok, kormányok, mai demokráciák működése, hatalmi ágak, a média szerepe, 

civil szervezetek, a nemzetek közötti együttműködés lehetőségei, jelenkori európai változások) 

– a magyar történelem áttekintése (korszakolás, korszakok jellemzői, súlypontok, sorsfordulók, 

nemzettudat, nemzetiségi kérdés különböző korszakokban) 

– Európa történelmi régiói, Európa szerepe, helye a történelemben 

Szakórák javasolt témakörei: 

– az 1849 utáni magyar és egyetemes történelem a 9.-12. évfolyam epocháin nem tárgyalt téma-

körei 

Fejlesztési követelmények: 

– az előző években megszerzett képességek gyakorlása komplex feladathelyzetekben 

Kapcsolódási pontok 

Dráma (záró színdarabhoz kapcsolódó történelmi háttér), Művészettörténet (építészet), Földrajz 

(globalizáció), Biológia (evolúció), Irodalom (a témákhoz kapcsolódó irodalmi művek olvasása) 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

alkotmány/alaptörvény, rendelet, népesedés/demográfia, migráció, nemzet, etnikum, identitás, 

világkép, világkereskedelem, infláció, manufaktúra, tőke, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, liberalizmus, nacionalizmus, nemzetállam, konzervativizmus, munkanélküliség, 

tömegtermelés, szegregáció, polgári állam, szakszervezet, társadalombiztosítás, monopólium, 

szociáldemokrácia, keresztényszocializmus, osztályharc, cionizmus, emancipáció, emigráció, 

passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, közjogi kérdés, húsvéti cikk, dualizmus, nyílt és titkos 

szavazás, Szabadelvű Párt, Függetlenségi Párt, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 

népességrobbanás, urbanizáció, kivándorlás, dzsentri, népoktatás, Millennium, asszimiláció, 

autonómia, örmény népirtás, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-fiúk,  ellenforradalom, fehér különítményes megtorlások, „vörös térkép,” kisantant, 

Népszövetség, kisebbségvédelem, revízió, Rongyos Gárda, piacgazdaság, New Deal, kormányzó, 

Egységes Párt, numerus clausus, pengő, Magyar Nemzeti Bank, Szent István-i állameszme, magyar 

népi mozgalom, nyilasok, jaltai konferencia, háborús bűn, malenkij robot, Egyesült Nemzetek 

Szervezete (ENSZ), kitelepítés, hidegháború, vasfüggöny, szuperhatalom, Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsa (KGST), Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés, 
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kétpólusú világ, a berlini fal, népbíróság, háborús bűnös, földosztás, államosítás, forint, Magyar 

Kommunista Párt, Független Kisgazdapárt, szalámitaktika, Magyar Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, pártállam, internálás, Államvédelmi Hatóság (ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, aranycsapat, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), munkásőrség, Kommunista 

Ifjúsági Szövetség (KISZ), úttörő, termelőszövetkezet, háztáji, III/III. ügyosztály, tervgazdaság, új 

gazdasági mechanizmus, hiánygazdaság, maszek, gulyáskommunizmus, „három T”, jóléti állam, 

prágai tavasz, Szolidaritás, adósságspirál, Magyar Demokrata Fórum (MDF), Szabad Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), Magyar Szocialista Párt (MSZP), Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), Nemzeti Kerekasztal, rendszerváltoztatás,visegrádi 

együttműködés, privatizáció, kárpótlás, jogállam, sarkalatos törvények, modern kori migráció, 

multikulturalizmus, párhuzamos társadalom, népességrobbanás, iszlamizmus, terrorizmus, 

globalizáció, integráció, euró, Európai Unió, Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa, Európai 

Parlament, Európai Bizottság, schengeni egyezmény, kitelepítés, Beneš-dekrétum, lakosságcsere, 

falurombolás, kettős állampolgárság, diszkrimináció. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák ismeri a tanult korok főbb történelmi eseményeit és az ezekhez kapcsolódó alapfogal-

makat 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes 

azokat időben és térben elhelyezni 

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy 

viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat 

– párhuzamokat talál az egyes korok jelenségei között, felismer tendenciákat, képes egy-egy 

korszakot átfogó módon bemutatni 

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni 

azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér válto-

zásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások 

hátterének feltárásával 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a ma-

gyar és európai történelem kölcsönhatásaira 

– a tanult jelenségekkel kapcsolatban tud azok hátterére, összefüggéseire vonatkozó kérdéseket 

megfogalmazni, ezekről saját véleményt kialakítani 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, ese-

mények okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szán-

dékairól 

– képes különböző típusú információforrásokból önállóan ismereteket szerezni, azokat saját 

szempontok alapján rendszerezni, ebből összegzést készíteni, a tanult ismereteket probléma-

központúan tudja rendezni 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi, gazda-

sági, társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni 

– kialakul a hiteles és tárgyilagos forráshasználat és kritika igénye 
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– tud forráskritikát végezni és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és szöveg-

összefüggés alapján 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források infor-

mációival és megmagyarázza az eltérések okait 

– önállóan választott szempontok alapján képes összehasonlításokat végezni 

– törekszik az előítéletektől mentes gondolkodásra, véleményalkotásra 

– képes nyomon követni saját és mások véleményének alakulását, meg tudja ítélni az érvek meg-

alapozottságát, összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, ese-

ményekkel és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat 

– felismeri a felmerülő jogi, társadalmi, gazdasági stb. fogalmak mai vonatkozásait 

– adott témában önálló kutatást tud végezni (könyvtár, levéltár, szakkönyvtár) 

– kiigazodik, tájékozódik a napi politika világában; ismeri a demokratikus államszervezet műkö-

dését, a társadalmi együttműködés szabályait, a piacgazdaság alapelveit 

– tisztában van állampolgári jogaival és kötelességeivel, autonóm és felelős állampolgárként vi-

selkedik 

– formálódó történelemszemléletére és értékrendjére egyre inkább jellemző a koherencia és az 

önazonosság 

– képes önálló gondolati és érzelmi viszonyulást kialakítani olyan alapkérdésekhez, mint pl. a 

történelmet irányitó erők mibenléte, nemzeti identitás és hazaszeretet, az európai civilizációs 

identitás, multikulturalizmus, a sajátjától akár térben, akár időben távoli, számára idegen kultú-

rák mássága 

– értékrendje életkorának megfelelően az akarati területen, tettekben is megnyilvánul: pl. nemzeti 

és a keresztény kultúrkör hagyományainak ápolása, részvétel különböző társadalmi szerveze-

tekben, kezdeményezésekben 

– megerősödik és elmélyül a társadalmi felelősség, az egyéni kezdeményezőkészség, a hazája, 

közösségei és embertársai iránt való felelősségvállalás, valamint a demokratikus elkötelezett-

ség 

– felismer a múltból a jelenbe vezető jelenségeket, és ezáltal önállóan képet tud alkotni a jövőről 

  



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
119 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS FÖLDRAJZ 

TERMÉSZETISMERET ÉS BIOLÓGIA 

Bevezetés 

– A Waldorf-iskolák egész tantervében felfedezhetjük az ökológiai gondolkodást. Az egésztől a 

részek felé haladó módszer önmagában is segíti azt, hogy a gyerekek fejlődésük és tanulmá-

nyaik során mindig képesek legyenek egy szélesebb, nagyobb összefüggéseket figyelő hozzá-

állást kialakítani. 

– A különböző osztályokban biológiából tárgyalt témák szervesen beleillenek az egész iskolán 

végigvezető tantervbe, ily módon táplálva az egészen belüli egységérzetet. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– Míg a középtagozaton nem a részletek pontos kidolgozása, a tények precíz ismerete volt a 

legfontosabb a biológia témaköreiben, hanem sokkal inkább az általános összkép, az össze-

függések felismerése és megértése, addig a felső tagozatos osztályokban már nagyon fontos 

ez a fajta szakmai precizitás, a fogalmak kitisztítása, a szabatosabbá váló szóhasználat. A 

megközelítésbeli és a módszertani váltás élesen kirajzolódik a diákok számára is, aki ebben az 

évben az előzőhöz hasonló témákat tárgyalnak az órákon, de immár a lehető legpontosabb 

morfológiai leírásokkal, az élettani folyamatok alapos kitárgyalásával és az egészségügyi vo-

natkozások ok-okozati összefüggéseinek hangsúlyozásával. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

– biológiai epochák az előző évekből, különös tekintettel a nyolcadikos témákra 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– A csontrendszer vizsgálata részletekbe menően vizsgálja a csontok szerkezetét, kialakulásuk 

módjait, élettani szerepüket. Az izomtan az izmok működésének élettanát, az izomrendszer 

idegrendszeri kapcsolatát és a keringéssel való összefüggéseit is részletesen tárgyalja. Az ér-

zékszervek élettani működésének vizsgálata átvezet az idegrendszer felépítésének és műkö-

désének alapszintű vizsgálatához. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Az érzékszervek felépítése és működése: 

– A látás: a szem részletes felépítése és működése. A camera obscura és a fényképezőgép 

összehasonlítása a szemmel. Fény–árnyék–, szín– és képlátás, akkomodáció. Lencsetörvé-

nyek és szemüveglencsék. Az életkorral járó változások az érzékszervek területén. A látóideg 

és a látókéreg szerepe. A szem embriológiájának főbb vonásai. 
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– A hallás és az egyensúly érzékelése. A fül embriológiájának főbb vonásai. A fül felépítésének 

hármas tagolódása. A Corti–szerv. 

– Kémiai érzékek, tapintás, fájdalom– és helyzetérzékelés, hő– és mozgásérzékelés 

– Az agy, mint a központi idegrendszer fontos alkotója. Alapismeretek, morfológiai felépítés. A 

gerincvelő morfológiai felépítése és működése. 

– Idegrendszer felépítése és tagolása: a központi és a perifériás idegrendszer jellemzői. Az agy-

velő funkcionális felépítése, a különböző területek működése. 

– Összehasonlító anatómia: arányok összehasonlítása állati csontvázakon, pl. emlős koponyá-

kon. Csontképződés, csontgerendák, a használat és terhelés szerinti átépülés pl. gravitációs 

térben vagy az asztronautáknál. 

– Az emberi fogazat sajátosságai, (univerzális táplálkozási és a beszédet lehetővé tevő fogazat). 

– Az izomzat felépítése és működése, a három izomtípus (harántcsíkolt, sima, szívizom), akarat-

lagos és akaratunktól független izmok 

– Az emberi gége: anatómiai felépítés, hangszalagok mozgása, elvi kapcsolatok különböző 

hangszerekkel (húros, fúvós). A madarak éneklő gégéjével való összehasonlítás. A mutálás. 

Az arcüreg és a homloküreg, jelentőségük a hangszín kialakításában. 

Kapcsolódási pontok 

– Fizika: mechanika, akusztika, optika. Zene: a hangképzés lehetőségei. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– Érzékszervek, központi idegrendszer, perifériás idegrendszer, az idegek típusai. Struktúra és 

funkció egysége. Fogtípusok. Harántcsíkolt izmok, sima izmok. Gége, hangszalag, hangrés, 

gégeporcok. emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőr-

vizsgálat, fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítő izom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, 

sportsérülések, csonttörés típusok, ficam 

– mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, 

belső fül;egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, köz-

ponti és környéki idegrendszer, szinapszis, idegsejt hálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, 

emlékezés, érzelmek, drogfüggőség,bőrflóra 

A fejlesztés várt eredményei 

– A diák részleteiben is ismeri az emberi csont- és izomrendszert. 

– Érti a gerincoszlop jelentőségét a mozgásban, a törzs tömegének viselésében és a központi 

idegrendszer védelmében. 

– Ismeri a különböző típusú izmok jelentőségét az ember életműködéseiben. 

– Részletesen ismeri a csontok közötti összeköttetések fajtáit, az itt kialakuló sérüléseket. 

– Képes az emberi és az állati csontvázak összehasonlító elemzésére, az állati és az emberi 

jellegek árnyalt megragadására. 

– Részletesen ismeri a tanult érzékszervek felépítését, működését, tisztában van az érzékszer-

vek szerepével az emberi gondolkodás kialakulásában. 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– Ebben az életkorban a fiatalok egyre jobban képesek arra, hogy a lelki folyamatokat, változá-

sokat tudatosabban megfigyeljék és megfogalmazzák. Ennek következtében tisztábban tudják 

megfigyelni a saját lelki és testi folyamataik összefüggéseit. A kiindulópont továbbra is a mor-

fológia és az élettan, de ehhez fokozatosan hozzákapcsoljuk a lelki vonatkozásokat is, a 

psziché és a test kapcsolatát. 

Órakeret: 40 óra 

Előzetes tudás 

– Biológia epochák az előző évfolyamokban 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– Az epocha középpontjában a zsigeri szervek állnak, a mellüreg és a hasüreg szervrendszerei. 

Ezek morfológiáját és élettanát először önmagukban, majd fokozatosan a többi szervrendszer-

rel összefüggésben tárgyaljuk. A hangsúly ezúttal fokozottan az egészséges működésen van, 

a betegségek tárgyalása során figyelnünk kell arra, hogy a diákok ebben a korban hajlamosak 

a betegségekkel kapcsolatos szorongások kialakítására. Az iskolaorvos bevonása jó segítség 

lehet abban, hogy képesek legyenek eldönteni, mikor szabad önmagunkat kezelni és mikor kell 

tüneteinkkel már orvoshoz fordulni. Az elsősegélynyújtás nagyon jó praktikus kiegészítője lehet 

az elméleti tananyagnak. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– A szív és a vérkeringés, embrionális ér- és szívképződés körvonalakban, az artériák és a vénák 

polaritása a felépítésben és a funkcióban. A vér alkotó elemei. Az artéria és véna fogalma, a 

két minőség pontos kifejtése. 

– Nagy és kis vérkör, kapillárisok és anasztomózisok. 

– A szív felépítése és működése. A szív nemcsak izom, az érzékelő és hormonális működések 

megtárgyalása. A szív működésének szabályozása, az ingerképzés és az ingerületvezetés , a 

szív és a perifériás keringés együttműködése. A szervátültetések problematikája. 

– Légzőszervek felépítése, funkciója. A pulzus és a légzési ritmus összefüggései. 

– Az emésztőcsatorna, a máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a lép. 

– A kiválasztás, a vese felépítése és működése. 

– Idegrendszer felépítése és tagolása: a központi és a perifériás idegrendszer jellemzői. Az agy-

velő funkcionális felépítése, a különböző területek működése. 

– A hátgerinc, a reflexív, a mozgással és testtartással kapcsolatos reflexek. Kapcsolatok és ösz-

szefüggések az agyvelővel. Vegetatív reflexek, vegetatív szabályozás. 

– A szimpatikus és paraszimpatikus rendszer antagonizmusa és együttműködése. 

– Belső elválasztású mirigyek és kapcsolataik, a hormonális szabályozás alapjai. 

– Az ember ivari működése. Fogamzásgátlás... 
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– Az ember embriológiája, természetes születés, csecsemőápolás és a kisgyermeknevelés né-

zőpontjai. 

– A biológiai és orvosi etika kérdései.  

– Szervezet és sejt: a sejtek általános felépítése, funkciói. 

Kapcsolódási pontok 

– Kémia: az élettani folyamatok kémiai alapjai. Fizika: az idegrendszer és az elektromos vezetés 

kapcsolata 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– Idegrendszer, ingerületátvitel, reflexív, hormonok, szabályozás, bélcsatorna, légutak, légző-

mozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas vérnyomás, betegség, infark-

tusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer, 

– agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, immunrendszer, immunválasz, kór-

okozó, antigén, antitest, védőoltás, gyulladás, allergia, fertőzés, járvány 

– nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, 

petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és fo-

gamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett rendel-

lenességek, magzati szűrővizsgálatok,  laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, 

CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil ol-

dalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, égési sérülések fo-

kozatai, mérgezések típusai 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák részletesen ismeri a tanult zsigeri szervek anatómiai felépítését, élettani funkcióját 

– képes saját tapasztalatai alapján általános élettani következtetéseket levonni 

– képes összefüggések felismerésére az emberben lezajló élettani és lélektani folyamatok között 

– ismeri az életműködésekkel kapcsolatos idegi és hormonális folyamatok természetét 

– érti az élettani folyamatok és az ember belső egyensúlyának összefüggéseit 

– képes az elhangzottak elemzésére, kérdések megfogalmazására 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– A pubertás korban fellépő nehézségek enyhülésével, a valódi serdülésbe történő átmenettel a 

fiatalok gondolkodása differenciáltabbá válik. Ez a minőségi változás megerősítésre talál a szo-

ciális érzékenység kibontakozásában is, így tehát új lehetőségek nyílnak a tanár számára is 

újszerű problémák felvetésére. A szülői házhoz, a társakhoz, az iskolához, a társadalmi és 

természeti környezethez fűződő viszony átalakul, képlékenyebbé és egyénibbé válik. A bioló-

giában ez jó lehetőség az élet alapjainak megtárgyalására, újra felismerésére, új szintre helye-

zésére. Ez a téma segíti a diákokat az egyre jobban kialakuló önálló világképük letisztításában. 
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Órakeret: 40 óra 

Előzetes tudás 

– Növénytani és állattani epochák az előző tanévekből. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– Az élő szervezetek életjelenségeinek idei alapos megtárgyalása a biológia általános alapkér-

déseit feszegeti. Az élettani folyamatok sejtszintű tárgyalása segíti egyrészt az analitikus gon-

dolkodás megerősödését, másrészt az általános törvényszerűségek felállításának igényét. A 

tartalmi kérdésekről szóló eszmecseréket és a vizsgálati módszertan változatosságának ismer-

tetését érdemes váltogatva programra tűzni. Jó, ha a sejtekkel kapcsolatos munkát csoport-

munkában végzett mikroszkópos gyakorlatok is megerősítik. Az elméleti kérdésekhez nagyon 

fontos adalék, hogy az elméleteket megalkotó tudósok életrajza, motivációja is megjelenik a 

fiatalok előtt. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Az általános embriológia alapjai. 

– A mikroszkóp története és felépítése 

– A sejtalkotók. A kromoszómaszám állandósága, az öröklődés kromoszóma-elmélete, mitózis 

és a meiózis. 

– Egysejtűek és többsejtűek: a legfontosabb egysejtűcsoportokat könnyen megfigyelhető képvi-

selőik által mutatjuk be. 

– Növények és állatok jellegzetes sejtalkotói 

– Mikrobiológia: felépítő és lebontó szervezetek, ezek ökológiai jelentősége a jelenben és a múlt-

ban (kőzetképződés). 

– Ivarsejtek képződése: a sejtszervecskék polarizációja az ivarsejtképzés során; meiózis és meg-

termékenyítés; a haploid és diploid szakaszok váltakozása; poliploidia és aneuploidia a termé-

szetben. 

– Az individualitás problémája a természetben: oszthatóság és oszthatatlanság, potenciális hal-

hatatlanság és biológiailag meghatározott halál, a ráksejtek kiválása a szervezet egészének 

harmonikus működéséből. 

– Fertőzések és daganatok, különböző vélekedések a betegségek kiváltó tényezőiről, kórtan az 

elmúlt évszázadban és ma. 

– Alacsonyabbrendű növények: prokarióták (baktériumok, kékalgák, vírusok,). 

– Eukarióták: algák, gombák, zuzmószimbiózisok, máj- és lombosmohák, páfrányfélék (karbon-

kori flóra); a generációváltakozás alapjai. 

Növénytan 

– Nyitvatermők és zárvatermők. Kétszikű virágos növények, tárgyalásuk során használjuk fel a 

goethei metamorfózis tanát is. 

– Válogatott növényi családok széles formaspektrummal: boglárkafélék, rózsafélék, ajakosak, 

fészkesek stb. 
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– Egyszikű virágos növények; a vegetatív részek és a virág polaritása a fűféléktől a liliomféléken 

át az orchideafélékig. 

– A hazai vegetáció aszpektusai, növényföldrajzi összehasonlítások más éghajlati területekkel. 

– Növényföldrajzi alaptörvény és ennek ökológiai jelentősége. 

– Az egyed feletti szerveződési szintek, tűrőképesség, életterek, környezeti tényezők.  

– Populációk, társulások, biocönózisok, biomok, a bioszféra. 

– Anyagforgalom és energiaforgalom a bioszférában. 

Kapcsolódási pontok 

– Történelem: az elméletek kialakulásának történelmi körülményei 

– Földrajz: vizsgálatok teleszkóppal, a makrokozmosz és a mikrokozmosz párhozamos felfede-

zése a tudománytörténetben 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– Eukarióta, prokarióta, mitózis, meiózis, sejtalkotók, ontogenezis, filogenezis, Nyitvatermők, zár-

vatermők, egyszikű, kétszikű, rendszertani kategóriák, kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kí-

sérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, rendszer, szerveződési szint, egymásba épü-

lés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, makromolekulák, enzimek, sokféleség és infor-

máció, vírus, baktérium, sejtciklus, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett fajok, faj-

megőrző program, ártéri erdő, löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szike-

sek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok, fenntarthatóság, ökoló-

giai gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvé-

delmi törvény, „big data” 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák ismeri a mikroszkóp felépítését, használatának alapjait 

– ismeri a sejtek felépítését, a sejtalkotókat 

– érti a szervezet, szerv, szövet, sejt fogalmait, azokat képes szakszerűen használni 

– képes felismerni a korábban tanult élettani működéseket a sejtek szintjén, összefüggéseket 

találni a rész és az egész között 

– képes tanári irányítással mikroszkópos kísérletek kivitelezésére, a tapasztalatok elemzésére 

és pontos rögzítésére 

– ismeri és érti a sejtosztódás jelenségeit, folyamatát, fajtáit 

– képes a felismert ill. megtanult biológiai törvényszerűségek kiterjedt alkalmazására 
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12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– Ebben az évben az lesz a feladat, hogy a diákok az eddig megismert tartalmakat és elméleteket 

egységben lássák, hogy tudásuk koherens legyen és az új ismeretekre nyitott maradjon. A 

lezárás természetesen nem azt jelenti, hogy ne tanulnának új anyagot, de minden témának ezt 

az összefoglaló-lezáró attitűdöt kell szolgálnia. A szintézis szándéka jól tetten érhető a tanterv 

12. osztálynak szóló részében, mely az ember helyét is keresi a természetben. 

Órakeret: 40 óra 

Előzetes tudás 

– Állattani és növénytani ismeretek az előző évekből. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– Az utolsó évben a növénytan és az állattan is sorra kerül, a növényeknél a magasabb rendű 

növényekkel foglalkozunk, az állattan témakörei pedig az ember származásában és az evolúció 

elméletében csúcsosodnak ki. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Állattan 

– Bevezetés az állatok országának fő törzseibe: egysejtűek (11. osztály), szivacsok, csalánozók, 

férgek, ízeltlábúak, puhatestűek; az újszájúak és az ősszájúak szerveződésében megmutat-

kozó polaritás. Tüskésbőrűek, zsákállatok, gerincesek. 

– A gerincesek, mint a növekvő evolúciós internalizáció fokozatai: halak (központi idegrendszer), 

kétéltűek (tüdőlégzés), hüllők (folyadék–homeosztázis), madarak (állandó testhőmérséklet), 

emlősök (belső embriológia); ennek a motívumnak a továbbvitele vezet az emberhez. 

– Öröklött és tanult magatartásformák, társas viselkedés, agresszió, territórium, kommunikáció. 

– Az élet kialakulásának különböző elméletei, az ezzel kapcsolatos kutatások. Az ontogenezis 

és a filogenezis egymással való összefüggése, evolúciós kérdések.  

– Leletek, elméletek az ember evolúciójával kapcsolatban. 

Kapcsolódási pontok 

– Földrajz: földrajz, geológiai korszakok 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus,  

– molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika, 

– mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosí-

tás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

– gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, csa-

ládfa, evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív 
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evolúció, szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, 

zsákmányszerzés,tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, vízminőség, talajminőség, ökológiai 

stabilitás, fajmegőrző program, globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágne-

ses védőpajzs, globális éghajlatváltozás, klímamodellek, fenntarthatóság  

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák képes az eddig tanultak átfogó értelmezésére, az elméletek rendszerbe foglalására 

– a tanult élőlényeket önmagukban és a környezetükkel való együttműködésükben is tudja ele-

mezni, a gondolkodásmódját képes önállóan új, eddig nem ismert területekre is kiterjeszteni 

– képes a földi élővilág különböző szempontú rendszerezésére 

– ismeri az evolúciós elmélet alapjait 

– tisztában van az emberré válás legfontosabb állomásaival, ennek jelentőségével 

– képes megítélni az ember szerepét a földi élővilág jelenében és jövőjében 
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KERTMŰVELÉS 

Bevezetés 

A Waldorf-pedagógia elsődleges feladata, hogy minden gyermek egészséges fejlődéséhez megte-

remtse a szükséges feltételeket. Az iskolakert, mint szabad tér az iskola szerves része. A heti rend-

szerességgel végzett tevékenységek során az évjárás nagy ritmusait élhetjük át. Ez kihívást és örö-

met jelent a gyermekek számára. 

Ahhoz, hogy a gyermekek képessé váljanak saját lehetőségeik felismerésére, a kertművelés tan-

tárgy bevezetésére és művelésére van szükség. Az élővel (az élő környezettel) való találkozás és 

tapasztalatszerzés elengedhetetlenül fontos a felelősségre nevelés szempontjából. 

A kertművelés során a gyermekek elsajátítják az alapvető kerti munkákat, megtanulnak balesetmen-

tesen bánni a szerszámokkal. Megtanulják és tapasztalják, hogy a komposztálással hogyan növel-

hető a talaj termékenysége – ez a környezetvédelem alapja. Megismerik a kert élővilágát, miközben 

saját maguk termelnek zöldséget, gyümölcsöt, virágot. 

Mindezek olyan képességek kibontakozását segítik elő, amelyek az ember által kialakított természeti 

világhoz való kapcsolódásukban szükségesek. 

Természetesen fontosak az előzmények, amikre építhetünk. Mire a 6. osztályban a kertművelés tan-

tárgy bevezetésre kerül, a gyerekek túl vannak a földművelés-gabona epochán és lehetőségük volt 

valamely közeli állatot tartó gazdához, vagy akár egy lovardába ellátogatni, ahol az állatokkal (ló, 

szarvasmarha, juh, kecske, szamár...) való találkozás, az állatápolás személyes élményét megta-

pasztalhatták. Erre az óvodáskor és az 5. osztály között kellett sort keríteni. 

A kertészet nem csupán egy különálló tantárgy a többi között, hanem sok szállal kapcsolódik a tör-

ténelemből, földrajzból, irodalomból tanultakhoz. Az igényes kerttervezésnél felhasználhatók a geo-

metriában tanultak. Az ásványtani ismeretek jó alapot szolgáltatnak a talajvizsgálathoz, biológiából 

a szaporodás, növekedés, fejlődés fázisai, valamint az elfogyasztható növények táplálkozás-élettani 

szerepe játszik fontos szerepet. 

Ez a fajta „egybeszőttség” segít a gyerekeknek kapcsolódási pontokat találni, illetve egyre nagyobb 

tájékoztatást nyújt a kertben végzett tevékenység sokrétű összefüggéseivel. 

A kertművelés oktatásának súlypontja elsősorban a gyakorlati munka, ezen keresztül válik érthetővé 

a gyerekek számára, hogy mit is kell és lehet tennünk a növények jó és kiegyensúlyozott fejlődéséért. 

– a növények egészséges fejlődésének feltételei 

– mi a különbség az élettelen kőzet és a termőtalaj között, a termőtalaj kialakulása 

– a humusz, mint a talajtermékenység hordozója 

– a komposztálás jelentősége 

– a komposzt hatékonyságának fokozása a biodinamikus preparátumok segítségével 

– az egyes növények talaj- és tápanyagigénye 

– a talajmegmunkálás eszközei 

– mi a különbség a természetes táj és a kultúrtáj között 

– a kultúrtáj életének támogatása a biodinamikus preparátumokkal 
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– hogyan alkothat életközösséget a növény, az állat és az ember? 

– az egészséges táplálkozás kérdése 

 

10. évfolyam (választható tárgy) 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Rudolf Steiner javaslata alapján a diákok az oltás, a szemzés és a megporzás témakörökkel foglal-

koznak. 

Javasoltan egy háromnapos terepgyakorlat alkalmával elsajátíthatják a szőlő és a gyümölcsfák ol-

tásának és szemzésének művészetét. A gyakorlati munka mellett a tanulók előadásokat is hallgat-

nak a fenti témakörökben 

Órakeret: A szabadon választható órakeret terhére 

Előzetes tudás 

A diákok a kertművelés órákon megismerik a különböző gyümölcsfajtákat, azok környezeti igényeit, 

termesztésük feltételeit. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– a felső tagozaton a környezetvédelmi és ökológiai tanulmányok összefonása a kertműveléssel 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a diákok megismerkednek az oltással és a szemzéssel 

– környezetvédelmi és ökológiai tanulmányaikat képesek felhasználni a gyakorlati munkában 

Kapcsolódási pontok 

A 6., 7. és 8.osztályos kertművelés órákon és a 9. osztályos biodinamikus mezőgazdasági gyakor-

laton elsajátított gyümölcstermesztési és ökológiai alapismeretekre építünk 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Talajigény, környezeti igény, ivartalan és ivaros szaporodás, oltás, szemzés, sebkallusz,oltókés, 

szemzőkés, alany, nemes. 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanulók terepgyakorlaton elsajátítják az oltás és szemzés művészetét.  
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FIZIKA 

9-12. ÉVFOLYAM 

Bevezetés 

A 6 – 8. osztályban a tanítás általában a kísérletekből indult ki, a gyermekek a kísérletek döntő 

hányadát otthon meg tudták ismételni. Mindezek fizikai jelenségek megfigyelésére ösztönözték a 

gyermekeket. A jelenségek bemutatása és a kísérletek elvégzése után a tanulók önállóan, írásban 

összegezték tapasztalataikat. A felső tagozatban a tudományos ismeretek tanítása a 

középtagozatban szerzett tapasztalatokból származó benyomásokra alapul, melyeket gondolati 

úton rendszereznek, célzott kísérletekkel vizsgálnak, végül szabályokká, törvényekké formálnak. Ez 

a világról alkotott képük kialakítása során megvédi a gyermekeket attól, hogy saját tapasztalataiknál 

és ítéletüknél fontosabbnak értékeljék a készen kapott, sokszor csak félig érthető törvényeket. A 

tanításban megjelenő elméleteket az adott jelenségről szóló, minden részletre kiterjedően 

kidolgozott gondolatkörként kell ismertetni, így például az atomelméletet a kémia kvantitatív 

szabályaiból, a fényelnyelésből stb. kell levezetni. A felső tagozatban a fizikaoktatás célkitűzései: 

A KÖVETKEZŐK MEGISMERÉSE ÉS MEGÉRTÉSE 

– fizikai alapjelenségek, és a folyamataik leírására irányuló próbálkozások 

– fizikai mértékegységek és fogalmak definiálása – különös tekintettel az emberrel kapcsolatos  

– aspektusokra – valamint a fő mérési szabályok ismertetése és az egyenletek levezetése 

– a fizikai eredmények nagyságrendjének megbecslése. 

– a mindennapi élet bizonyos jelenségeinek a fizikai folyamatok segítségével való megértése 

– a műszaki berendezések fizikai működési elveinek megértése 

– a fizika fejlődéstörténetének megismerése, a fő irányvonalak bemutatása jelentős tudósok 

– életútján keresztül 

– a fizikai modellek alapötleteinek megismerése, és hatékonyságuk megbecslése 

Képességek és készségek 

– precíz megfigyelés, és a tapasztaltak szabatos leírása 

– egyszerű kísérletek elvégzése és eredményeinek bemutatása 

– megfigyelésekből származó önálló levezetések felvázolása 

– önálló kísérletek összeállítása megfigyelések végzése céljából 

– tapasztalatok, megfigyelések összevetése korábbi ismeretekkel. Ennek alapján következtetés, 

megerősítés, cáfolat 

– egyszerű mérések elvégzése, az eredmények rögzítése, rendszerezése 

– a mérési hibák felismerése, hatásuk értékelése 

– a mérési eredmények grafikus ábrázolása és kiértékelése 

– fizikai folyamatok megértése a tanult szabályok, törvények segítségével 
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– a fizika lehetőségeinek és korlátainak felismerése a valóság leírása során 

– képesség a modellek valóságtartalmának megítélésére 

– a tanult anyagból önálló beszámoló készítése 

– adatgyűjtés, feldolgozás, az információk szemléletes bemutatása 

Érzékelések, értékelések és állásfoglalások 

– kommunikációs és együttműködési készség a megfigyelésben, kutatásban és kísérletezésben 

– a kvantitatív és a kvalitatív kutatás közötti különbség és eredményeik felismerése 

– betekintés a dinamikus és visszacsatolásos folyamatok (ok-okozati viszonyok) jelentésébe és 

az ebből eredő, az emberi gondolkodással szemben támasztott követelmények 

– a környezeti és energetikai következmények felismerése saját észleléseik alapján 

– annak felismerése, hogy a fizikai gondolkodásmódnak folyamatosan változnia kell 

– annak felismerése, hogy a természettudomány, és azon belül a fizika az emberi kultúra fontos 

része 

– készség a tömegkommunikációs eszközök által szállított információk és ismertetések körülte-

kintő mérlegelésére 

– különböző tudományos kutatási módszerek megismerése 

– a természet bölcsességének értékelése, úgy is, mint az emberi törekvések példája 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A tanulókat úgy kell irányítani a tapasztalatszerzésben, hogy megértsék a környező világ 

folyamatait, különösen pedig a technológiában megismert folyamatokat. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

– hőtani és elektromos alapjelenségek, alapfogalmak 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Gyakorolni kell a kétkedő gondolkodást és ítéletalkotást, főként a technológia birodalmában 

megismert gyakorlati dolgokkal kapcsolatosan. Az anyagok feldolgozására különösen a kísérletek 

leírásai jellemzőek. A szabályokat általában csak bizonyos példák esetén kell matematikai 

formulákkal is kifejezni, például olyan esetekben, amikor értelmes számítást lehet végezni, és ahol 

a tanulók tapasztalatot szerezhetnek a mennyiségek nagyságáról. El kell mélyíteni a fizika és 

módszereinek megértését, s bepillantást kell nyújtani mindennapi tárgyaink és technológiáink fizikai 

tartalmába. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– transzformátor 

– a feszültségkülönbség, az áram, és az ellenállás bemutatása 

– morze jelátvitel (távíró), csengők, relék, mosógép 

HŐTAN ÉS MECHANIKA 

– Otto von Guericke levegőnyomással kapcsolatos kutatásai 

– a gőzgép fejlődéstörténete, és annak jelentősége Európa történelmi fejlődésében 

– a gőzkazán működése 

– különböző üzemanyagok fűtőértékének összehasonlítása (ideális égési viszonyok között) 

– az alaptörvények tekintetében el lehet jutni a termodinamika 1. és 2. törvényéig 

– gáztörvények, Kelvin-skála 

 

A technológia új területei terén a következő témákkal lehet továbbhaladni: 

– gőzturbina 

– hűtőgép, és a hőszivattyú fordított működése 

– belsőégésű motorok – 4-ütemű, 2-ütemű, dízelmotor, esetleg a Stirling-motor, Ottó-motor 

– sugár- és rakétahajtás 

– rakétahajtás 

 

ELEKTROMOSSÁG ÉS HANGTAN 

– a feszültségkülönbség, az áram, és az ellenállás fogalmának ismertetése vagy átismétlése (l.a 

8. osztályos tananyagot) 

– Ohm törvénye példákkal és számításokkal 

– soros és a párhuzamos kapcsolás 

– az elektromos munka és elektromos teljesítmény fogalmának és mértékegységeinek ismerte-

tése. 

– az áram árának kiszámítása 

– a telefon működése hangtani és elektromossági szempontból 

– hangszóróból és mikrofonból telefon építése 

– a különböző kommunikációs technológiák üzleti jelentősége 

– fax 

– fénymásoló 

 

A hangtanban megemlíthető a kettős csillagok relatív mozgásának ismertetése a Doppler effektus 

segítségével (ez a földrajz epochában is ismertetésre kerülhet). 

További oktatási témák: 
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– az elektromotor működési elve 

– különféle gépek hatásfokának összehasonlítása 

– jelentős fizikatudósok életútjának ismertetése, vagy Watt, Guericke, Papin, Morse stb. életútjá-

nak önálló feldolgoztatása a diákokkal. 

– az energiaszükséglet, vagy az energiatakarékosság lehetőségeinek fakultatív feldolgozása 

– a készen elérhető energiaforrások összehasonlítása 

– a napenergia, és lehetséges jövőbeli jelentősége (esetleg ismertetésre kerülhet a 10. vagy a 

11. osztályban a technológia tantárgy keretében) 

– a hidrogén, mint lehetséges energiahordozó 

Kapcsolódási pontok 

Történelem- ipari forradalom 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő 

– hővezetés, hőáramlás, hősugárzás  

– ózonpajzs, üvegházhatás 

– termodinamika főtételei, gáztörvények 

– elektromos munka és teljesítmény 

– Doppler-effektus 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok képesek eljutni a konkrét kísérletekből, jelenségekből az általános következtetésekig, 

magyarázatokig 

– a fizikai mértékegységeket biztonsággal használják 

– Ismerik a hőtani alapjelenségeket (kalorimetria, halmazállapot-változások, ideális gázok álla-

potjelzői, Boyle-Mariotte-törvény, Gay-Lussac-törvények) 

– a tanult fizikai ismeretekhez kapcsolódva tudja, hogy mely történelmi korban történtek és kiknek 

a nevéhez köthetők a legfontosabb találmányok, felfedezések (gőzgépek, motorok) 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A tanulók egyre növekvő tudatossággal tapasztalják meg a környezettel való kapcsolatukat, és 

ennek következtében a képzeletbeli tökéletesség és a bizonytalanság egymáshoz való viszonyát. 

Ezen az évfolyamon sok tantárgyban vissza kell menni a kezdetekhez. A mechanikában világosan 

érthető és megalapozott fogalmakkal lehet elérni azt, hogy az ismeretek áttekinthetőek legyenek, 

ami biztonságot adhat a diákok számára. Ennek érdekében a fizika matematikai 

formulákkal ellátása példák segítségével történjen. A tanulók elégedettséggel tapasztalhatják meg a 

matematikai állítások, valamint a megfigyelések, mérések eredményeinek egyezőségét (pl. az 

eldobott tárgy parabolikus röppályája esetén). 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

mechanikai alapfogalmak 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az elvek, az arányok és a feltételek felismerését mennyiségi összehasonlítással kell gyakorolni. A 

tanulók eleven, ismeretekben gazdag képet kapnak a késő-reneszánsz nagy szellemi és 

tudományos fordulópontjáról, valamint a fizika születéséről és a jelentős személyiségek (Galilei, 

Bruno, Kepler, Tycho Brahe) életrajzainak összevetéséből. Megtudhatják, hogyan ragadja meg a 

megfigyelő, szemlélődő ember a fizikai világ tényeit és törvényeit kívülről, valamint a logika 

törvényszerűségeit a gondolkodás által belülről. A diákok saját tudatuk fejlődéséből, valamint saját 

hibáik felismeréséből tanulják meg a kutatás szabályait, és a megfelelő megvilágításban látják a régi 

idők „nagy elméit”. Ugyancsak felismerik az összes kutatás és fejlesztés során elkövetett hibákból 

való tanulás fontosságát. 

Ezáltal a diákok átélik a tudásból eredő biztonság élményét, és megtanulják, hogy új módon 

kapcsolódjanak a Földhöz és annak törvényszerűségeihez. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

KLASSZIKUS MECHANIKA 

– kinematika (egyenletes mozgás), sebességmérés, az átlagsebesség fogalma 

– sebességábrázolás vektorokkal, sebesség parallelogramma, a gyorsulás fogalma 

– a lejtőn bekövetkező állandó gyorsulás mozgástörvényeinek kidolgozása, v=a x t, s=a/2 x t2 

– szabadesés, nehézségi gyorsulás, az erő mértékegységei 

– függőleges és vízszintes hajítás, esetleg ferde hajítás 

– a mozgás függetlenségének elve (függőleges hajításnál) 

– körmozgás 
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STATIKA 

– Hooke törvénye, alkalmazása rugós erőmérőre 

– az erő mérése, az erők egyensúlya, az erők ábrázolása vektorokkal 

– rugalmas és képlékeny alakváltozás, hajlítás, nyomás, húzás 

– testek súlypontja, a lejtőn a testre ható erő és ellenerő 

DINAMIKA 

– a tömeg és az erő fogalma, Newton mozgástörvényei 

– ezen elvek történelmi fejlődésének, valamint Newton élettörténetének ismertetése 

– az energia-megmaradás törvénye, a mechanika aranyszabályának átismétlése 

– a mechanikai munka ismétlése, az energia fogalmának ismétlése, súrlódás, tapadási és moz-

gási súrlódás, közegellenállás 

– helyzeti, mozgási, rugalmas energia 

– forgómozgás 

– a Föld forgása 

– centrifugális és centripetális erő, centripetális gyorsulás 

– esetleg a Coriolis-erő (ld. a 10. osztályban a földrajz keretében) 

– forgatónyomatékok és nyomaték-kiegyenlítés 

– impulzus, impulzusnyomaték, rugalmasság 

– Newton gravitációs törvénye 

– Kepler törvényei, ellipszis pálya, bolygók, üstökösök 

– esetleg Kepler „Világharmóniá”-ja (vagy a csillagászat epocha keretében) 

– ingák 

– a Naprendszer szabályos mozgásai, a mechanikai hullámmozgás, a mechanikai rezgések és 

hullámok, hullámok találkozásának speciális esetei (erősítő és gyengítő interferencia, ha nem 

a 11. osztályban oktatják) 

Kapcsolódási pontok 

csillagászat 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– pálya, út, elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, gyorsulás 

– egyenesvonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgások kinematikai mozgástörvényei 

– tömeg, erő fogalma, Newton-törvények , lendület, megmaradási törvények 

– szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális erő 

– súlytalanság, súly 
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A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok jártasságot szereznek a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellem-

zők, tényezők megkülönböztetésében a kísérletek során 

– ismerik a kinematikai és dinamikai alapfogalmakat (út, idő, sebesség, gyorsulás, szabadesés, 

erő, Newton-törvények) 

– a tanult összefüggéseket, képleteket alkalmazzák feladatok megoldásában 

– ismerik és használják a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit 

– táblázatokat, ábrákat, grafikonokat tudnak értelmezni 

– ismerik a mechanika történeti fejlődését, neves tudósok elgondolásait (Arisztotelész, Galilei) 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A fizika modern felfedezéseihez való eléréshez végig kell haladni az elektromosság elméletén, az 

elektromágnesesség elméletén, és a rádióaktivitás alapjelenségén, valamint a fizikai 

alapfogalmak 19. és 20. századi fejlődésén. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

elektromos alapfogalmak 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Különös gonddal vizsgálandók az elektromos és a mágneses mezők. Ennek következtében a diákok 

megfigyelésekkel és mérésekkel kifejlesztett intelligenciája a matematikai gondolkodást igénylő 

területek felé fordul. Az alapelv, hogy a kiindulási pont mindig egy kísérlet, a korábbi osztályokban 

megszokottak alapján változatlan marad. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

MECHANIKA 

mechanikai rezgések (rugóra akasztott tömeg, inga,). Körmozgás és rezgőmozgás kapcsolata. 

Hullámmozgás. Az amplitúdó, periódusidő, frekvencia, hullámhossz fogalma. Rezgés, csillapodás. 

 

ELEKTROMOSSÁG 

– az elektromosság története, esetleg: az elektrosztatika (ismétlése) 

– az elektromos mező fogalma, kondenzátorok 

– Van de Graaf generátor (mint az elektrosztatika példája) 

– elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 
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– áram által keltett mágneses mezők 

– az elektromos feszültség, töltés, áram és ellenállás fogalmainak általánosabb szinten történő 

átismétlése, a feszültség, az áramerősség, az ellenállás és a teljesítmény kapcsolata 

– az elektromos áram hőhatása, Joule-hő, különböző anyagok áramvezetési szabályai 

– mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor 

– indukció: induktív ellenállás, Lenz törvénye, a Lorenz-erő 

– szupravezetés 

– energia, mint kalkulációs alapegység (a 10. osztályban tanult energiatörvények kiterjesztése) 

– a fordítottan ható áramok induktivitása; az elektromos és mágneses mezők polaritása 

– az áramerősség és a feszültség időbeli lefolyása kondenzátor töltése és kisütése során 

– kondenzátorok szabályai, mértékegységei, kapacitásszámítás, dielektrikumok 

– elektromágneses hullám, hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája 

– elektromos rezgőkör 

– áramerősség (kvantitatív) 

– csillapított elektromos rezgések feszültség- és áramerősség diagramjai 

– elektromos rezgőkörök rezgési fázisai 

– csillapítatlan elektromos rezgőkörök, szintetizátor 

– rezgéshossz és frekvencia; Thomson hullámformulája 

– jelgenerátor, a hallható tartomány határai 

– adók és vevők; többek között rezonancia, triódák, elektroncsövek (katódsugárcső), emissziós 

színkép (folyamatos, hődrótos színkép); az elektron fogalmának fejlődése, valamint a Millikan 

kísérlet, tranzisztorok 

– adódipól, dipólszabályok, elektromágneses rezgésmezők, elektromágneses hullámhosszak 

– a jelátvitel története 

– rádiósugárzás, működő rádióvevő építése lehetséges 

 

ATOMFIZIKA 

– nagyfeszültségű szikrainduktorok; gázemisszió (emissziós csövek) 

– katódsugarak, röntgensugarak (az atomméret alatti mozgó pozitív és negatív töltéshordozó ré-

szecskék – ionok és elektronok tulajdonságai), valamint ezek megfelelői az alfa-, béta- és gam-

masugarakban, oszcilloszkóp 

– radioaktivitás, a radioaktivitás előfordulásai a természetben, radioaktív bomlás; atommag, nuk-

leon, nukleáris kölcsönhatás, atommaghasadás, atomreaktorok, mesterséges radioaktív izotó-

pok, észlelőeszközök (Geiger-Müller csövek, ködkamrák). Felezési idő, aktivitás 

– az atombomba technológiai fejlesztésének története (veszélyek, sugárvédelem) 

– atomfúzió 
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Kapcsolódási pontok 

kémia: anyagszerkezet 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– elektromos töltés, atom, elektron, elektromos mező, Coulomb törvény 

– kapacitás, potenciál, feszültség, áramerősség, ellenállás 

– a feszültség, az áramerősség, az ellenállás és a teljesítmény kapcsolata 

– indukció, Lenz törvénye 

– alfa-, béta- és gammasugarak 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok pontosan megértik az elektrosztatikai jelenségeket (Coulomb-törvény, elektromos 

mező fogalma) 

– ismerik az elektromosság és a mágnesesség tulajdonságait (feszültség, áramerősség, ellenál-

lás, Ohm-törvénye, áram hatásai), és a közöttük lévő kapcsolatot (Lenz-törvénye) 

– a történeti áttekintés során megismert eszközök működésének alapelveit megértik (Van de 

Graaf-generátor, leideni-palack, kondenzátor, transzformátor) 

– képesek egyszerű feladatok megoldására az ismert összefüggések segítségével, ismerik az 

alapvető atomfizikai jelenségeket, a radioaktivitás előfordulását, felhasználását 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Fontos alapismeretek közlése mellett áttekintést kell adni a modern tudományos ismeretekre 

jellemző jelenségekről és eszmékről is. 

A fény és az anyag találkozásának különböző megközelítési módjai határozzák meg az oktatás útját. 

 

Az OPTIKA tárgykörében az alábbiak gyakorolhatók: 

– kiindulás a környezetükből származó jelenségektől 

– analitikus gondolkodás a megfigyelés komplett módjának témakörében 

– szimptomatikus megközelítés 

– álláspontok megvitatása – az ítélőképesség fejlesztésére 

– színtan a festészetben 

Órakeret: 30 óra 
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Előzetes tudás 

optikai ismeretek a korábbi évfolyamokról 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Mostanra a fiatalok érettek lettek arra, hogy megfelelő tudatossággal sajátítsanak el elméleteket. 

Most már van értelme olyan tudomány elméleti kérdések megtárgyalásának is, mint például az 

induktív és deduktív gondolkodás fizikai modelljének jelentősége. Törekedni kell arra, hogy a diákok 

a tudomány egyszerűsített és általánosított állításait ne kezeljék evidenciának, hanem a modern 

tudományos tapasztalatokra ítéleteik meghozatala során szabadon támaszkodjanak. Ez döntő 

jelentőségű segítség lehet személyiségük fejlődésében. 

 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

OPTIKA (l. a 8. osztályos tantervben) 

– a geometriai optika aspektusai, az árnyék, a teljes árnyék és a félárnyék fogalma 

– a megvilágítás erőssége, a kontraszt fogalma és jelentősége a látásban 

– összehasonlítás: szem – fotocella, minőségek, mennyiségek, objektivitás a kvalitatív kutatások 

területén is 

– utóképek és színes árnyékok (szukcesszív /egymást követő/ és szimultán /egyidejű/ kontraszt) 

és fiziológiai alapjaik 

– az emberi szem és műszaki megfelelői (pl. a fényképezőgép lencséi, blendéje); rövidlátás, tá-

vollátás, szemüvegek 

– a Weber-Fechner törvény (fénnyel való ingerkeltés sajátosságai, észlelőképesség, geometriai 

és aritmetikai sor) 

– az érzékszervi érzékelés és a tudat, érzékcsalódás 

– Goethe színelmélete (szivárványszínek); színminőségek 

– a zöld és a vörös spektrum polaritása, ezek megfelelői a növényekben és az emberben 

– esetleg: klorofill, hemoglobin kémiai szerkezete 

– a kromatográfia alapjelensége Goethe szerint, a goethei természettudományos módszer, a 

fény és a sötétség polaritása Goethe szerint, és ennek jelentősége az alkonyati színalkotásban 

(Rayleigh-féle fényszóródás), síktükör, domború és homorú tükrök 

– a tükrözés szabályai: képsík (műszaki alkalmazások) 

– mikroszkóp – elektronmikroszkóp (felbontóképességük) 

– fénytörés, teljes visszaverődés (törvényei) (határszög), Newton alapkísérletei prizmákkal 

– fényelhajlás (pontszerű fényforrás, lézer; lézerfény – napfény) 

– a fény hullámhossza, spektroszkóp, spektrométer 

– színfelbontás prizmával 

– lencsék, fókuszpontok 
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– virtuális és valódi képek 

– napfény fókuszálása gyűjtőlencsével vagy homorú tükörrel 

– polarizáció – kettős fénytörés (műszaki alkalmazása a feszültségoptikában), aszimmetrikus tér-

szerkezet – az izotrópia fogalma 

– légköri természeti fényjelenségek és ezek keletkezésének fényelhajlási, interferenciai, fénytö-

rési és polarizációs okai 

– lézer, holográfia 

– a szivárvány és keletkezése; esetleges utalás az aranymetszésre a szivárványban 

– a fényelektromos hatás (és műszaki alkalmazása). Foton 

– elektronvolt, Planck-féle állandó 

– a fény kettős természete (hullám – részecske elmélet), és hatása a 20. századi fizikai felisme-

résekre (a természettudományos modellek fejlődésére) vonatkozóan, a fizika határaival foglal-

kozó metodikát illetően; hipotézisek felállítása 

– a fény három modellje: hullám-, részecske-, és sugárzási modell, valamint ezek jelentősége és 

a rájuk vonatkozó bizonyítékok 

– relativitáselmélet, kvantumelmélet 

– 20. századi jelentős kutatók életrajza (pl. Einstein, Planck, Hahn, Schrödinger, Bohr, Heisen-

berg) 

– a diákok példákon keresztül ismerik meg itt a modern ismeretelméleti kérdéseket, valamint a 

tudomány és az etika problémáit 

– a fizika matematizálása és a kételkedés szabadsága 

– képletszerkezetek, a tömeg energia ekvivalencia; a fény és az anyag 

– emissziós és abszorpciós színkép, színképelemzés, színképvonalak jelentése 

– feszültségkülönbségek mérése fotocellával, és a hullámhosszak hozzárendelése 

– Millikan kísérlete (ha nem tanították a 11. osztályban az elektronnal kapcsolatban) 

– Rutherford szóródási kísérlete, az anyag hullám – részecske kettős természete 

Kapcsolódási pontok 

filozófia 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– fókuszpont, valódi és látszólagos kép, képtávolság, tárgytávolság, geometriai optika képszer-

kesztés (sík, domború és homorú tükör és lencse) 

– relativitáselmélet alapjai 

– kvantummechanika alapjai 

– csillag, galaxis, galaxishalmaz 

– ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév 
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A fejlesztés várt eredményei 

– ismerik a geometriai optika szerkesztési eljárásait, az optikai tárgy és kép fogalmát, összefüg-

géseit, a leképezési törvényeket, és azok feladatokban való alkalmazását 

– ismerik a fénytörés jelenségét és törvényét, a fényvisszaverődést, prizmát 

– tudják a természetben előforduló optikai jelenségek magyarázatát (fénytörés, délibáb), ismerik 

az optikai eszközök működését (nagyító, távcső, szemüveg) 

– betekintést nyernek a fizikai modellalkotásról és ennek jelentőségéről konkrét példákon keresz-

tül (fény természete, modelljei) 

– tudományos ismereteiket érveléssel meg tudják védeni, vita során ki tudják fejteni véleményü-

ket, érveiket és ellenérveiket, mérlegelni tudják egy elképzelés tudományos megalapozottságát 

– a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat tudnak keresni és 

értelmezni 

– készségszinten alkalmazzák a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet fizi-

kai tárgyú tartalmak keresésére 

– az interneten talált tartalmakat több forrásból ellenőrzik 

– a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző pre-

zentációkat hoznak létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések be-

mutatására 
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KÉMIA 

Bevezetés 

A Waldorf-iskolákban a kémia tanításának módszertana nagyban eltér a hagyományosan megszo-

kottól. Fontos megjegyezni, hogy a Waldorf-iskolák kémia tanítását nem a hagyományos módszerrel 

szembeni bizalmatlanság, az azzal egyet nem értés alakította és alakítja ki, tehát nem valaminek a 

tagadására alapoz. A tartalmat és a módszert a gyermek lényének (a korábbi fejezetekben részle-

tesebben tárgyalt) fejlődéséhez igazítja, nem pedig az általánosan elterjedt szaklogikához. A kémia 

tanításának itt tehát nem szakmai, hanem pedagógiai célja van. Ez természetesen nem zárja ki, 

hogy a tudomány ezen ága iránt érdeklődők a számukra megfelelő mélységben tájékozottak legye-

nek a világ kémiai oldaláról, de igyekszik kizárni azt, hogy a kémia nevében elidegenedjenek magá-

tól a kémiától. 

Annak érdekében tehát, hogy a tárgy tanítása ne öncélú legyen, hanem annak segítségével a tanu-

lók az egész világ szemléléséhez nyerjenek új szempontokat (melyek szervesen beépülnek gondol-

kodásukba), nem szabad a Waldorf iskolában a kémia tanítását a legmodernebb elméletek leegy-

szerűsített változataival kezdjük. Ha a kezdés a gyermekek által jól ismert anyagokkal és változá-

sokkal történik, ahol az újdonság a csak a szempontokban és a vizsgálat módszereiben rejlik, akkor 

biztos tapasztalati alapot adhatunk a későbbiekben egyre bonyolultabbá váló ismeretanyagnak. A 

jelenségekből indulunk ki, nem pedig a modellekből. Az elméleteket, modelleket a jelenségekből, 

tapasztalatokból vezetjük majd le, abban az életkorban, amikor a tanulók már pontosan meg tudják 

különböztetni a valóságot a valóságot leírni próbáló elmélettől. E két dolog különválasztása rendkívül 

fontos a modern tudományos gondolkodás kialakításában, de ehhez már megfelelően érett gondol-

kodás és elegendő tapasztalat szükséges. 

Bevezetés 

A felső tagozat kémia tanításának fontos célja, hogy a környezetével tudatos, felelős viszonyt kiala-

kító emberekké váljanak a diákok. Az előző években megszerzett alapismereteket további négy 

éven át bővítjük, hogy a technikai civilizációba érkező diákok otthonosan mozogjanak az anyagok 

és folyamatok világában. Látniuk kell a modern kémia helyét a társadalomban, az iparban, a kör-

nyezettudományban. Célunk, hogy az emberi tevékenység és a környezet kapcsolatát az életből 

bemutatott példákon keresztül értessük meg a diákokkal. A kémiai szaknyelvet fokozatosan alakítjuk 

ki és mindig megköveteljük annak megfelelő szintű használatát. Az analitikus és a szintetikus gon-

dolkodás közötti különbség, illetve azok egymásra épülése jól megmutatkozik a magasabb évfolya-

mok kémia tanításában. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A szerves kémia azon területe kerül megtárgyalásra, amelynek még valóban nagyon sok köze van 

az élő szervezetekhez, az életfolyamatokhoz. A folyamatokban történő gondolkodás ápolása fontos 

cél, ezt olyan kémiai anyagok kapcsán igyekszünk megmutatni, melyek komoly érdeklődésre tarta-

nak számot ebben az életkorban (alkohol, illatanyagok, kőolajszármazékok). 

Órakeret: 30 óra 
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Előzetes tudás 

A nyolcadikos kémia szerves kémiai ismeretei, a hetedikes táplálkozás és egészségtan, a fosszilis 

energiahordozók bányászata földrajzból. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákoknak meg kell ismerniük a hétköznapi élet és a technika fontos szerves alapanyagait, vala-

mint az ezekhez kapcsolódó kémiai folyamatokat. Az ezek kapcsán tárgyalt törvényszerűségeket 

még képletek nélkül, szavakkal leírt egyenletekkel rögzítjük. A tárgyalt kémiai anyagok kapcsán na-

gyon fontos azok hétköznapi életben játszott szerepének kihangsúlyozása, az ökológiai és társa-

dalmi vonatkozások számbavétele. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– az égés és az oxidációs folyamat, a redukció, mint az oxidáció visszafordítása 

– a levegő összetétele. A légzés mint oxidációs, a fotoszintézis mint redukciós folyamat. Az anya-

gok körforgása a levegőben. Gyors és lassú oxidáció. A szén-dioxid képződése és tulajdonsá-

gai, a levegőszennyezés fajtái. 

– a kémia történetéből: Az oxigén felfedezése és tulajdonságai (I. Priestley). Oxidáció, mint oxi-

génfelvétel (A. Lavoisier) 

– szerves kémiai ismeretek: a különböző cukrok, a keményítő és a cellulóz tulajdonságai, előfor-

dulásuk, egymásba történő átalakulásuk, az ipari feldolgozás módjai 

– a szénhidrátok kimutatása a növényekben (jód-keményítő próba, Fehling-reakció, ezüsttükör-

próba). A fa anyagi összetétele, a papír-előállítás kémiai folyamatai, izzítás (száraz lepárlás). A 

faszén előállítása. Az elszenesedés: tőzeg, barnaszén, feketeszén, a grafit kialakulása. Kőolaj-

képződés. A kőolajszármazékok. 

– erjedés: alkoholos erjedés, ecetsavas erjedés, aerob és anaerob erjedési folyamatok. A desz-

tilláció folyamata. Az alkoholok tulajdonságai és fajtái. Az alkohol túlfogyasztás veszélyei. A 

metanol mérgező hatása. Drogok kémiai tulajdonságai. 

– az éterek előállítása és tulajdonságai, az éterrel való munka veszélyei 

– az aldehidek és a karbonsavak (előállítás, felhasználás) 

– észterek és aromaanyagok: természetes források és mesterséges előállítás 

– a zsírok, mint észterek, elszappanosítás 

– tűzoltási eljárások összehasonlítása, kitekintés a klórozott szénhidrogénekre (halon) 

– az altatásra használt anyagok története 

Kapcsolódási pontok 

Biológia élettani fejezetei 7. osztályban, 10. osztályban, földrajz a fosszilis energiahordozók kap-

csán, rajz és festés a rajzszén előállítása kapcsán. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Alkohol, aldehid, karbonsav, éter, észter, oxigén, szén-dioxid, fotoszintézis, glicerin, oxidáció, reduk-

ció, desztilláció, szénhidrogének, frakcionált desztilláció 
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gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, mester-

séges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, 

funkciós csoport, homológ sor, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, lipi-

dek, trigliceridek, szénhidrátok, jódtinktúra, szerkezeti képlet.  

A fejlesztés várt eredményei 

– ismeri az alkoholos erjedés folyamatát, annak termékeit 

– pontosan meg tudja határozni a reakciók lezajlásának körülményeit 

– ismeri a fotoszintézis jelentőségét a földi életben 

– tudja használni az oxidáció és a redukció fogalmát, ismeri az ezek közötti összefüggést 

– képes jellemezni a tanult szerves anyagokat fizikai tulajdonságaik és kémiai reakcióik alapján 

– ismeri az észterek tulajdonságait, kinyerésük ill. ipari előállításuk módját 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A gondolkodási rendszer alakításának fontos lépése a kvantitatív gondolkodás megerősítése, az 

ebben történő magabiztos tájékozódás. A sók témaköréhez kapcsolódó sztöchiometria alkalmas 

ennek kigyakorlására. A sók sokféleségében működő azonos logika átlátása rendet teremthet a lát-

szólagos összevisszaságban, s ennek kigyakorlása fontos alapját adhatja a világ értő szemlélésé-

nek. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

A hetedik osztályos kémiai alapismeretekből a savak, sók, lúgok, kémhatás részek, egyenletrende-

zés, elektromos áram. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az elektromosság és a kémia kapcsolatának kidolgozása. A sztöchiometria alapjainak lerakása jól 

átlátható semlegesítési reakciókon keresztül. Az oldatok kialakulása és az ezekkel kapcsolatos szá-

mítási feladatok bevezetése. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a só keletkezése és kinyerése, sólerakódási helyek, a sók jelentősége a kémiai iparban (nagy-

ipar, amalgámeljárások) 

– sóképződés a kémiai semlegesítés folyamatában, a sók közönséges nevei és a nemzetközi 

nevezéktan 

– kristályosítás és oldás, a kristálynövekedés és a növényi növekedés összehasonlítása, a krisz-

tallográfia alapjai, fagyáspont-csökkenés, forráspont-emelkedés, kísérletek a különböző sókkal 
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– diffúzió és ozmózis, az ozmotikus nyomás mérése, biológiai jelentősége 

– a sók kémiai analízise, savak, bázisok, anhidridek, termikus sóbontás, savak és bázisok sóból 

való előállítása, elektrolitikus sóbontás 

– savak és lúgok előállítása fémes és nemfémes elemekből, az előállítás nagyipari eljárásai, en-

nek történelmi jelentősége, a kémiai technika fejlődése, fontos savak és bázisok tulajdonságai, 

indikátorok, pH-érték, vízkeménység, lágyítás, mosószerek, savas eső 

– bevezetés a reakcióegyenletek egyszerű formájába (lehetőleg még képletek nélkül) 

– egyszerű sztöchiometriai mérések, számítások. Oldatok töménysége, számítások 

– savak és lúgok az emberi szervezetben 

– kiegészíthető mindez a kristályrendszerek áttekintésével és a Mohs-féle keménységi skálával 

Kapcsolódási pontok 

földrajz: geológia és gazdasági földrajz, közlekedésföldrajz 

történelem: a só történelmi jelentősége, sóutak 

fizika: elektrolízis, iontörvény az elektrolízissel összefüggésben 

biológia: ozmózis 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

savak, lúgok, sók, elektrolízis, anód, katód, pH-érték, vízkeménység, oldódás, diffúzió, ozmózis, fa-

gyáspont-csökkenés, forráspont-emelkedés, kristályrendszer 

kristályrács, ion, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf állapot, moláris tömeg, anyagmennyiség, 

Avogadro-szám, relatív atomtömeg, vegyjel, képlet, vízkeménység, felületaktív anyag, reakcióhő, 

sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, 

csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm reakció, egyesülés, bomlás, valódi oldat, kolloid 

oldat, komponens, levegő, ötvözetek, toxikus anyag, tudomány, áltudomány. 

A fejlesztés várt eredményei 

– ismeri az elektromosság és a kémia tanult összefüggéseit 

– meg tud oldani egyszerű számolási feladatokat az oldhatóság, a semlegesítés, valamint a kon-

centráció témaköreiben 

– ismeri az ozmózis jelenségét és természetben betöltött szerepét 

– ismeri a sók nevezéktanát, a tanult sók közönséges neveit 

– fel tud írni egyszerű, szavakkal leírt kémiai egyenleteket 

– ismeri a vízkeménység fogalmát, a vízlágyítás módszereit 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 
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Az előző tanév nagy polaritásokon alapult, a savak és bázisok, a fémek és nemfémek világában. Ez 

az év ezeket a polaritásokat feloldja, s a kémiai elemek rendszerének tanulmányozásával újból a 

teljesség, az egységes rendező elv kerül előtérbe. Ez nem jelenti a sablonos gondolkodásra ösztön-

zést, az egyes elemeket ugyanis egyéni karakterükben igyekszünk megismerni. Az elemek vizsgá-

lata nagyon jó lehetőség az analitikus gondolkodás megerősítésére és gyakorlására. A konkrét ta-

pasztalatoktól elvonatkoztató absztrakciót is ápolja az anyag szerkezetét vizsgáló elméletek tárgya-

lása. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

Az előző tanévek szervetlen kémiai ismeretei, egyenletek rendezése 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A kémiai elemek karaktereit legjobban a kémiai anyagok egymással történő reakcióiból ismerhetjük 

meg. Fontos lesz megvizsgálni, hogy hogyan jelenik meg egy elem önmagában, illletve hogyan nyil-

vánul meg reakcióiban, másokkal való kölcsönhatásában. A kémiai képletek bevezetéséhez a kémia 

mennyiségi törvényszerűségeit használjuk fel. A kémiai elemek rendszerét, mint egy nagy felfede-

zést tárgyaljuk, mely új lehetőségeket, irányvonalat teremtett a tudomány és a technika fejlődése 

szempontjából. Az analitikus szemlélet mellett mindig szem előtt kell tartani a változások teljességét 

(egy folyamat melléktermékei éppúgy figyelmet érdemelnek, mint a fő reakció, lásd környezetszeny-

nyezési problémák kialakulása). Az elméleti gondolkodás olyan szintje van jelen ebben a korosz-

tályban, hogy esetleg az atomszerkezetet tárgyalását is elkezdhetjük ebben a tanévben.  

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– az atomszerkezet alapjai 

– az elemek periódusos rendszere: a felfedezés története, törvényszerűségek, a legfontosabb 

fő- és mellékcsoportok, periódusok és értékűség, bázis és savképzők, amfoterek. A periódusos 

rendszer értelmezései 

– a legfontosabb elemek kiválasztásakor a természetes előfordulásukat vehetjük tekintetbe: kén 

és vegyületei, nitrogén és vegyületei, foszfor és vegyületei, oxigén és vegyületei, (naszcensz 

és közönséges oxigén, ózon), hidrogén és vegyületei, szén és vegyületei, szilícium és vegyü-

letei, különböző fémek és vegyületeik 

– képletírás és a reakcióegyenletek felállítása 

– sztöchiometrikus számítások 

– az elemfogalom története 

– térfogattörvény 

Kapcsolódási pontok 

Informatika: szilícium 

fizika: atomszerkezet,  

biológia: kormeghatározási módszerek kémiai alapjai 

filozófia: az elem fogalma 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Elem, kötés, keverék, analízis és szintézis, a kémiai kötések alaptörvényei: 

az anyagmegmaradás törvénye (Lavoisier) 

az állandó és sokszoros részek törvénye (Proust, Dalton) 

tömegviszonyszámok 

gázreakciók törvényszerűségei 

vízszintézis és analízis 

a gázok térfogattörvénye, moltömeg, moltérfogat 

Avogadró-tétel 

az elemek periódusos rendszere 

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, elemmolekula, 

vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, 

kémiai kötés, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgázok, könnyűfémek, ne-

hézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem, 

izotópok, vegyértékelektronok, elektronegativitás, kötéspolaritás, másodrendű kémiai kötés, Hess-

tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter ve-

gyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis.   

A fejlesztés várt eredményei 

– a tanulónak tiszta fogalmat kell alkotnia a kémiai elemről 

– képes a tanult elemek árnyalt jellemzésére 

– pontos jegyzőkönyvet tud vezetni az elvégzett kísérletekről 

– képletek segítségével reakcióegyenleteket képes értelmezni és felírni, tudja azokat rendezni 

– meg tud oldani egyszerű sztöchiometriai feladatokat 

– ismeri az elemek periódusos rendszerét, annak felépítési elvét 

– érti a kovalens, az ionos és a fémes kötés kialakulásának elméletét 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Az előző év analitikus szemléletét nagyon jól kiegészíti a döntően szintetikus szemléletű lezáró év. 

Olyan modern gondolkodást kell kialakítani a diákokban, amely segítségével az élőlények, az ember 

élettani folyamatait egységben tudja látni a környezetben zajló kémiai folyamatokkal. Ez az össze-

tartozás intellektuális szinten is megerősítheti mindazt a környezettel és az élő természettel szem-

beni az erkölcsi felelősséget, amit gyermekkorban még érzelmi alapokon építettek fel a diákok. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 
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Szerves kémiai ismeretek a 8. és a 9. osztályból. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákoknak betekintést kell nyerniük a legmodernebb kémiai technológiák világába, különös tekin-

tettel ezen technológiáknak a természet és az ember változó viszonyában betöltött szerepére. A 

modern kémiában a szerves kötéseknek kiemelkedő szerepük van, az epocha vezérfonala a bioké-

mia lesz. A biokémiai folyamatok vizsgálatakor külön hangsúlyozzuk az emberi szervezetben lezajló 

eseményeket, az ember belső világa és a külvilág közötti biokémiai kapcsolatokat. Enzimeket, hor-

monokat és a szabályozó mechanizmusokat is tanulunk kémiai szempontok alapján. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– részletes atomszerkezet 

– izotópok, radioaktivitás 

– modern atommodellek 

– a szén és a szénkötések különlegessége, jelentősége az élőlényekben, izoméria 

– tudománytörténeti mérföldkő: Wöhler karbamid szintézise 

– a szénhidrogének kémiája: a kőolaj és földgáz előfordulása, keletkezése és összetétele, jelen-

tősége, mint nyersanyag és energiahordozó, a benzin előállítása (finomítás), krakkolás, oktán-

szám, ökológiai hatások 

– alkánok: a homológ sor fogalma, a szerves szerkezeti képletek fejlődése (összegképlet és szer-

kezeti képlet), az izoméria fogalma, térbeli modellek, láncképződés és gyűrűképzés 

– alkének, alkadiének, alkinok: szerkezetük, gazdasági jelentőségük 

– aromás szénhidrogének 

– a szénhidrogének származékai: a halogén-származékok és környezeti hatásaik 

– alkoholok: primer, szekunder és tercier alkoholok, egy és többértékű alkoholok (glikol, glicerin) 

és ezek jelentősége, aldehidek, ketonok, karbonsavak, észterképződés és elszappanosítás. 

– a biokémia alapjai: 

– fehérjék, aminosavak, peptid-kötés, esszenciális aminosavak, enzimek, a növényi és állati fe-

hérje élettani jelentősége, kémiai felépítése 

– nukleinsavak, DNS, RNS felépítése 

– szénhidrátok, felépítési és lebontási folyamatok 

– zsírok lebontása 

– műanyagkémia: poliészter és poliamid, vegyi szálak, pl.: nylon, duroplaszt, thermoplaszt és 

elasztomerek tulajdonságai és szerkezete; a műanyagok feldolgozása, felhasználása és meg-

semmisítése. 

– a hulladékkezelés problémája, újrahasznosítás 

– esetleg a modern elválasztás-technológia, kromatográfia, is sorra kerülhet. 

Kapcsolódási pontok 
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földrajz: ózon-problematika 

biológia: az élettani folyamatok biokémiája, 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

atommag, proton, neutron, elektron, pályák, héjak,  

alifás és aromás kötések, polimerizáció és poliaddíció, funkciós csoportok. 

nukleinsavak, DNS, RNS, peptid-kötés, aminosavak.  

szintézis, természetes és mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, 

korrózióvédelem, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, szerves 

reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, aminok, amidok, kondenzáció, hidrolízis, 

aminosav, polipeptid, fehérjék szerkezete 

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós víz, 

ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, 

szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló energiaforrások. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a tanuló ismeri az élő szervezetben leggyakrabban előforduló elemeket 

– tudja a biogén elemek kimutatási reakcióit 

– ismeri a szerves anyagokban leggyakrabban előforduló kémiai kötéseket 

– ismeri a tanult funkciós csoportokat 

– tisztában van a kőolaj-feldolgozás alapvető lépéseivel és termékeivel 

– felismeri a kőolajalapú termékek és technológiák jelentőségét a hétköznapi életben, annak kör-

nyezeti hatásait 

– ismeri az izoméria fogalmát 

– tudja alkalmazni a tanult nevezéktani elveket 
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HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 

Bevezetés 

„A gyermekek érdeklődnek a világ iránt, törekszenek arra, hogy kimenjenek a természetbe, hogy 

saját identitásuk eléréséhez kialakítsák önálló világképüket. Ez része az ember individualizálódási 

készségének. Minden gyermeknek egyesítenie kell világképét a testi tudatosságával, annak érdek-

ében, hogy tudja hol a helye és ki is ő.” (D. L. Brierley) 

A földrajz tanítását úgy építjük föl, hogy fölkeltse a diák világ iránti érdeklődését, és egyben életbá-

torságot is közvetítsen. Ehhez tartozik a Földnek, mint természeti környezetnek egyre jobb megér-

tése, annak életritmusaival, sajátosságaival. A természeti környezet alapvetően meghatározza az 

ott élő emberek életét, de egyúttal az emberek gazdasági és kulturális tevékenysége meg is változ-

tatja azt. Az ember környezete iránti felelősség tudatát és az ökológiai tudatosságot a gyermekkor-

ban kell megalapozni. 

Az emberi lény térbeli tájékozódása, léte a térben, jellegzetes fejlődési fokokon halad át. A földrajz 

tantárgynak az egyik feladata a gyermek térbeli tudatosságának erősítése. Ahogy a földrajz a kifelé 

forduló tájékozódást segíti, „testvér” tantárgya, a geometria a belső térbeli tájékozódást fejleszti. A 

földrajz tantárgy másik feladata a tér és az idő összekapcsolása, amely főleg a történelmi tanulmá-

nyokban jelenik majd meg. 

A földrajz minden aspektusában, a tanterv összességén belül integráló tárgy szerepét tölti be. 

A földrajz tanítás természetes, indirekt lehetőséget kínál a morális erők fejlesztésére is. Ha a gyer-

mek megismeri az egymásmellettiséget a térben, szeretetteljesebben fordul majd a „mellette lévő” 

ember (embertársa) felé is. Ezért a Waldorf-iskola módszertanában a földrajz tanítás sarkalatos té-

mái a következők: 

– fizikai vagy természeti földrajz 

– társadalomföldrajz 

– belső vagy fejlődésföldrajz 

A fizikai vagy természeti földrajz szisztematikusan ismerteti a föld jelenségeit, felszínét, belső szer-

kezetét, valamint atmoszféráját. A társadalomföldrajz az ember környezetre gyakorolt hatásával, 

gazdasági következményeivel, valamint a földrajzi környezet sajátosságainak és az ott élő emberek 

társadalmi és kulturális fejlődésének viszonyával foglalkozik. A belső vagy fejlődésföldrajz azt elemzi, 

hogy az egyének környezetük iránti tudatossága miként tükröződik abban, ahogyan a világot látják. 

Célunk integrálni ezt a háromféle megközelítést. 

Az első három osztály során a tanuló megismerkedik saját környezetével, az ott élő emberek által 

végzett munkákkal (pl. mesterségek – 3. osztály). Ezekben az években nagy szerepet kap a forma-

rajz, a későbbi geometria előfutáraként, amely többek közt a gyermek saját testi viszonyainak meg-

ismerését is szolgálja. Az adott helynek és a környezetének a megértése két fontos lépés, amelyre 

ekkor válnak képessé a gyermekek, vagyis „én én vagyok, itt és ebben a családban, te meg te vagy, 

hozzám képest ott”. Miután ez kialakult, csak akkor képesek kilépni, és a körülöttük levő világot 

felfedezni. Ezért kezdődik a földrajz tanítás – a külső világról való tudatos tanulás értelmében – a 4. 

osztályban, amikor új módon ébred fel a gyermekben a kíváncsiság a környezete iránt. Az első évek 

földrajzzal kapcsolatos témáit is ide gyűjtöttük, jóllehet ezek nem sorolhatók a tudományos értelem-

ben vett földrajzhoz, a későbbi földrajzi tanulmányokat azonban jól előkészítik. 
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9-12. ÉVFOLYAM 

Bevezetés 

Az ember fejlődése továbblép a földfelszín horizontális megismerésén, és 16-17 éves korra eljut 

odáig, hogy a Földtől elrugaszkodva, már az egész bolygóra képes rátekinteni. A „saját helyét” már 

egy egészen más dimenzióban tudja értelmezni. Ez a „világ tudatosság”. Ezen a szinten az ember 

olyan könnyedséggel és rugalmassággal tud a térben tájékozódni, ami lehetővé teszi, hogy a saját 

és mások identitását érzékelje, viszonyítsa egymáshoz, megfogalmazza és alakítsa. Messze kell 

mennie, hogy igazán megismerje a hazáját, új szemmel tudjon ránézni az addigi saját világára. A 

világ szerves egységgé válik. Ezzel párhuzamosan tovább kell fejlesztenünk a térbeli tudatosságot 

is. A térbeli tájékozódás képessége már nem csak horizontálisan működik, hanem a geoid formát is 

képes figyelembe venni. 

Ha nyomon kísérjük az emberiség történelmében a Föld megismerésének, felfedezésének szaka-

szait, akkor láthatjuk, hogy először a szárazföldet, elsősorban a saját kontinensét járta be, majd a 

nagy földrajzi felfedezések idején látott rá a teljes földre, és csak a második világháború alatt, illetve 

után hódította meg az ember a légkört, majd a világűrt. Szépen kirajzolódik, ahogy párhuzamosan 

halad az ember megismerési folyamata, illetve a földi, térbeli magabiztosságának fejlődése befelé 

és kifelé. Amikor a Földről, a természetről tanulunk, önmagunkról is megtudhatunk valamit. Ez a 

kifelé és befelé tartó mozgás fontos egyensúlyban tartó folyamat, amely biztonságérzetet ad a gyer-

meknek, a fiatalnak, és egyben a szabadságérzés alapja. 

A felső tagozatba való átmenet együtt jár a tanár tevékenységének megváltozásával. Míg az osz-

tálytanítói időszakban a gyermek lelke igényelte a legtöbb odafigyelést, felső tagozaton a gondol-

kodó szellemet kell felébreszteni benne. A tanuló olyan eszméket keres ebben az időszakban, me-

lyek saját tevékenységén keresztül az ideálok megtalálásához vezeti őt. A felső tagozatos tanuló 

nemcsak azt várja el tanáraitól, hogy szakember legyen, hanem azt is, hogy hiteles személyiség, 

akinek ideálja munkájában, sőt, saját életében gyökerezik. A nevelés központi feladata mindazonál-

tal, hogy megerősítse az ’Én’-t, minden egyes tanuló szellemi magját, illetve hozzásegítse a fiatalt 

ahhoz, hogy szociálisan érzékeny viszonyt alakítson ki a világgal és a többi emberrel (szociális indi-

vidualizmus). 

A felső tagozatban a földrajztanítás feladata, mint minden más tantárgyé is, hogy figyelemmel kísérje 

a tanuló fizikai, lelki és szellemi fejlődését. Ebben az időszakban egységes egésznek tekinti a Földet. 

Kezdve a kőzetek fizikai sűrűségével, valamint a Föld életfolyamataival (vegetációs zónák; a Föld 

belsejében, illetve víz- és levegőburkában lejátszódó ritmikus folyamatok), befejezésül az emberi 

beavatkozás hatása a Földre (humán földrajz). Élő fogalmak kialakítására törekszünk, absztrakt is-

meretek átadása és a fizikai-matematikai oksági láncolatok túlhangsúlyozása helyett. Nem csak a 

körülmények, hanem a folyamatok leírása a fontos, melyek a különböző régiók népességének kul-

turális helyzetére vonatkoznak. 

A felső tagozatban a földrajztanításnak öko-földrajzzá kell továbbfejlődnie. Példákkal kell bemutatni 

az emberi tevékenységnek a különböző életfeltételekre gyakorolt ökológiai hatásait (esős és száraz 

évszakok, sztyeppék, esőerdők, monszun, és Golf-áramlat klímahatásai stb.), valamint a különféle 

társadalmak nagymértékben adaptált életstílusait és ipari gyakorlatát (a gyarmatosítás és újragyar-

matosítás hatásai az ökoszisztémákban, a társadalmi és kulturális rendszerekben). A felső tagozat 

vége felé a földrajz ’a Föld fejlődésének tanává’ változik át. A természet iránti felelős szemlélet első 

magjait vetjük el. Egy fenntartható és élhető társadalmi rend szempontjai a jövő perspektíváját tárják 

a diákok elé. 
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9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Elérkeznek a diákok a „földi érettség” állapotába, a gravitáció jobban hat a testükre. A földrajzban 

ekkor foglalkozunk a „Föld vázszerkezetével” (a Föld szilárd kérgével), vagyis a kőzetek világával, 

valamint a kontinensek kialakulásával, mozgásával. Ahogy a csontosodás kiteljesedik a diákok szer-

vezetében, a merevség, szilárdság és az élettelen dolgok iránti vonzódás megnő. Ezzel jól egyen-

súlyt tart a szembesülés, hogy a Föld szilárd kérge mozgékony, sokoldalú, egy egységes rendszer 

egészébe bekapcsolódó folyamatban vesz részt. Ezért fontos, hogy ne csak egy leegyszerűsített 

modellel találkozzanak, hanem egy eleven kép alakuljon ki bennük a lemeztektonikáról. 

Órakeret: 40 óra 

Előzetes tudás 

A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem. A napi és évi időszámítás csillagászati alapjai. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A kontinentális mozgásoknak, a hegyek kialakulásának, a vulkáni tevékenységnek, a vetődéseknek 

és földrengéseknek makrociklusait dinamikus folyamatokként kell felfogni, nem szabad redukálni 

absztrakt és emiatt megfoghatatlan diagramokká, grafikonokká. A tanuló legyen képes átérezni pél-

dául a vetődési árok kialakulásának háromdimenziós erőit, amit egész testükkel kell átélniük, nem 

pusztán értelmükkel felfogniuk. Ezt nevezzük életteli, résztvevő tanításnak, amely finomítja a termé-

szet erőiről alkotott élő és plasztikus elképzelést. Bár nélkülözhetetlen a képanyag használata, a 

tanulónak először ki kell alakítania a szóban forgó folyamatról a saját belső képét. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a kontinensek és az óceánok formája, elhelyezkedése és felosztása 

– a Föld mozgásai és annak következményei 

– a gyűrthegységek képződésének folyamata 

– a Föld „hegységkeresztjei” 

– a kontinensek mozgásai a lemeztektonika elmélete alapján 

– a kémiai elemek szerepe az ásványok keletkezésében, főbb kristály típusok 

– a vulkanikus, üledékes, átalakult kőzetek főbb jellemzői, kőzetek körforgása 

– a vulkánok keletkezései, formakincsei, a mélységi magmás ércképződés 

– a Föld fejlődése, földrajzi-környezeti folyamatok, a földtörténet főbb eseményei és azok idő-

rendje Földünk egészére kiterjedő példák alapján (lehet 12. osztályban is tanítani, más szem-

pontok alapján) 

– a geológiai rétegek, mint a Föld története 

– a külső és belső erők harca a felszínformálásban 
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Kapcsolódási pontok 

Biológia: csontváz, érzékszervek. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Lemeztektonika, vulkanizmus, hegységképződés, földrengés, hegységrendszerek. Endogén és 

exogén erők, geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, magma, láva, vulkáni utóműködés, föld-

kéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok, mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, 

hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, 

homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, 

bauxit. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák legyen képes megérteni a Naprendszer sajátosságait, és a Föld helyzetét, viszonyait a 

bolygók rendszerében 

– összefüggéseiben bemutatja a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, vul-

kanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a kőzetlemezmoz-

gások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait 

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és min-

dennapi életben való hasznosítására 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 9. osztályos tanuló viszonylag homogénnek látja a Földet. A 10. osztályban megkezdődik ennek a 

széthullása, néha egymásnak ellentmondó képekké. A tanuló elveszthet valamennyit a magabiztos-

ságából, és elkezd kételkedni dolgokban. Egyidejűleg elkezdi felfedezni saját belső lelki világát, és 

fokozódó éleselméjűséggel közeledik a világ jelenségeihez. Célunk, hogy ezt a belső fejlődési fo-

lyamatot támogatni tudjuk a földrajz tananyaggal, hozzásegítsük a diákot ahhoz, hogy meg tudjon 

állni önállóan a világban. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

A víz körforgása, a légkör fizikai tulajdonságinak jellemzése, felhőfajták, a Föld szilárd kérge és a 

benne lejátszódó folyamatok. Üvegházhatás. Az emberi test felépítése, működése. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A földrajz epochában a Földet magát élő szervezetnek tekintjük, melynek folyamatai a Föld mélyé-

ben, a szilárd kéregben, a víz- és levegőburokban, sőt a világűrben mennek végbe, melyek közül a 

legritmikusabbakat érdemes tanulmányozni. A Föld az ember külső képét mutatja. A Föld három 

eleme egységet alkot, hasonló arányban, mint az emberben. A szilárd kéreg (litoszféra) felszíni meg-

jelenése – 28%, a vízburok (hidroszféra) – 72 %, s mindezt teljesen beburkolja a légkör (atmoszféra) 

– 100%. A víz ritmusa, globális karaktere, a kezdet és vég kérdése mindig visszatérő téma az adott 
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életkornak megfelelően. A levegő „láthatatlansága”, változékonysága és meghódítása izgalmas ki-

hívást jelent a megismerés során. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a Föld burkai 

– a Föld belső felépítése 

– a Föld mágneses erőtere és hatásai 

– a földön található víz főbb típusai, jellemzői: felszíni és felszín alatti vizek, tengerek, óceánok, 

a mennyiségi és minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezők, a víztípusok közötti összefüggé-

sek 

– az tengervíz kémiai és fizikai tulajdonságai 

– a tengeri hullám keletkezése 

– az óceáni áramlások és az éghajlat közötti összefüggések, a felszíni és a mélytengeri áramlá-

sok (pl. Golf-áramlat, El Niño) 

– a légkör összetétele, kémiai és fizikai tulajdonságai 

– a ciklonok, anticiklonok keletkezése és hatása az időjárásra 

– a Föld szélrendszerei és azok éghajlat módosító hatása 

– a klíma és a vegetáció kölcsönhatása a Föld ökoszisztémájában 

Kapcsolódási pontok 

Élő szervezetek biológiája. A levegő és a víz fizikája és kémiája. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

A geoszférák. A víz összekapcsoló hatása elemek és területek között. Világméretű anyagcsere-fo-

lyamat. Anyag- és energiaforgalom. 

Tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, belvíz, 

tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, 

vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, víz-

gazdálkodás, vízenergia. 

Troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, meleg-

front, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, időjárás-előrejel-

zés, globális felmelegedés, elsivatagosodás, ózonritkulás, globális klímaváltozás, passzátszél, nyu-

gati(as) szél, sarki szél, tájfun, monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szél-

energia. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diák ismerje a vízburok, légkör összetételét, és szerepét a mindennapi életünkben. Tudja alkal-

mazni az időjárási fogalmakat. Ismerje fel a vízburok fontosságát, és hatásait a víz körforgásában. 

Összefüggéseiben látja a légköri folyamatokat és jelenségeket, a vízgazdálkodást, illetve összekap-

csolja ezeket az időjárás alakulásával. A légkör, az időjárás sajátosságainak megfigyelésében ott-

honos. Időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, átlátja folyamatok alakulását, felismeri a 
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szélsőséges időjárási helyzeteket.  Ismeri az éghajlatváltozás jellemzőit, valamint helyi, regionális, 

globális következményeit, különböző magyarázatait, érveken alapuló véleményt fogalmaz meg a 

témával összefüggésben. Érzékeli, hogyan működik a Föld, mint élő organizmus. 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 11. osztályban a tanuló jelentős lépést tesz önmaga megtalálása felé. Saját belső gondolkodási-, 

érzelmi- és akaratereje iránti bizalma erősödik. Kezdi megérteni a finom összefüggéseket az ok és 

okozat szövedékében, valamint azt a gondolkodásmódot, amely a komplex jelenségek, mint pl. az 

ökoszisztémák megragadásához szükséges. Ez teszi lehetővé a tanuló elvezetését azon túlra, amit 

eddig csak elképzelni tudott. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

Térképészeti alapismeretek. A térbeli ábrázolás eddig tanult formái, annak fejlődése. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A térképészeti ismeretek és gyakorlat alkalmas a tanuló új absztrakciós képességének fejlesztésére 

azzal, hogy a háromdimenziós földet egy kétdimenziós lapon kell ábrázolni. 

A térképészet mellett téma lehet az öko-földrajz, amely a kozmosz, a földfelszín domborzata, az 

éghajlat, a vegetáció, és az ember kölcsönhatásait vizsgálja. Ekkor már főleg a gazdaság- és társa-

dalomföldrajzra tegyük a hangsúlyt. Minél nagyobb egységben, összefüggésben vizsgáljuk a felme-

rülő kérdéseket, az egészséges és a károsító hatásokat meglátva. Ezzel tudjuk segíteni az önálló 

ítéletalkotás kialakulását, és az akarati impulzusok felébredését. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Műholdas képek elemzése különböző tematika alapján az egész Földről, illetve kisebb-nagyobb te-

rületekről. Térképészeti ismeretek fejlesztése és gyakorlat. A fokhálózat története. 

Kapcsolódási pontok 

Földmérés gyakorlat. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Topográfia. Fokhálózat. Különböző vetületek. Azimut. Iránymérés, helymeghatározás lehetőségei, 

eszközei (GPS). 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló térbeli szemléletében képes elvonatkoztatni a síktól. Könnyen mozog a látható és a látha-

tatlan térben. 
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12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A tanulók látóhatára kitágul a 12. osztályban. Jobban látószögükbe kerül saját életfeladatuk, de a 

világ problémáira is nagyobb felelősségtudattal tekintenek. Bárhonnan közelítünk a globális folya-

matokhoz, egészen közeli, kicsi dologból induljunk ki, ami közel áll a fiatalhoz. Ha jól tettük eddig a 

dolgunkat, nincs szükség meggyőződések közlésére, maguk bontakoztatják ki a saját ítéletüket. 

Kérdéseket vessünk fel, vezessük a beszélgetést, és hagyjuk, míg kibontakozik a saját álláspontjuk. 

A földrajz – elsősorban a társadalomföldrajzi témák feldolgozásával – előmozdítja a világ társadalmi-

kulturális sokszínűségének megismerését, a globális értékek és veszélyek objektív meglátását, a 

felelősségérzetet cselekedeteinkben, miközben felébreszti a más kultúrák, szokások iránti érdeklő-

dést és tiszteletet. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

Természet- és társadalomföldrajzi alapok. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A felnőtté érlelődő fiatal gondolkodásának fejlődését több témán keresztül segíthetjük. A választott 

kérdéshez jó figyelembe venni az adott osztály körülményeit, érdeklődési körét, a körülöttük zajló 

aktuális eseményeket stb. A fő szempont az, hogy a természeti és társadalmi törvényszerűségek, 

illetve a jelenleg adott sajátosságok figyelembe vétele mellett önálló vélemény és jövőkép kialakítá-

sára legyen lehetősége a diákoknak. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sok-

féleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A külön-

böző földrajzi folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. 

Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, 

ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák végiggon-

dolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása. 

Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Globális kérdések. A munka, a termék és a pénz viszonya. Az Amerikai Egyesült Államok és Kína 

összehasonlítása, a két ország viszonya. A társadalmi-gazdasági élet térszerveződése. A világgaz-

daság szerveződése és működése. 

Kapcsolódási pontok 

Evolúció. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Globalizáció, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, túl-

fogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, vízlábnyom. Fej-

lődő országok. Migráció. Világgazdaság. Világkereskedelem. Multinacionális konszernek. Nemzet-

közi munkamegosztás. Centrumtérségek, perifériák. 
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A fejlesztés várt eredményei 

Képes a természet és a társadalom bármely területének folyamatait, összefüggéseit, kihatásait meg-

látni. Felismeri a világgazdaságban játszódó folyamatok egymásrautaltságát és ellentmondásossá-

gát. Képes a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk 

felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, mint különböző infor-

mációhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatú-

rák, képek, ábrák elemzése révén). 
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IDEGEN NYELVEK 

Általános bevezető 

A nyelvtanítás fontos eszköz a népek közötti kölcsönös megértés, a kulturális különbségek iránti 

fogékonyság kialakításában, a sztereotípiákat elutasító magatartás fejlődésében. Így a nyelvtanítás 

a kisiskolás korban az empátia iskolázása az érzékek fejlődésén és fejlesztésén keresztül. Fontos 

feladat az érdeklődés és kíváncsiság felkeltése a nyelvek iránt, valamint a kultúrák közötti kommu-

nikáció iránt általában. 

Az idegennyelv-oktatás elsődleges célja továbbá a mindennapi életben jól alkalmazható idegen-

nyelv-tudás biztosítása. Ezért a Waldorf-iskolai nyelvoktatás egyrészt praktikus, hasznos célként 

törekszik arra, hogy a tanuló hallás és olvasás útján idegen nyelven megértsen másokat, és folyé-

konyan fejezze ki magát az adott idegen nyelven szóban és írásban egyaránt. Továbbá célja bemu-

tatni a diákoknak az adott nyelven beszélő népek karakterét, szokásait, kultúráját, földrajzát, törté-

nelmét. Az idegen nyelvek tanításának pedagógiai célja, hogy segítse a gyermek fejlődését az élet-

kori sajátosságainak megfelelő tematikával, és hogy betekintést nyújtson a világ árnyalt szemlélési 

módjaiba, ezzel tágítva perspektíváját. A nyelvtanításon keresztül szeretnénk segíteni a diákokat 

abban, hogy pozitívan forduljanak más kultúrájú és nyelvű népekhez, valamint abban, hogy köze-

lebb kerüljenek a különböző gondolkodású emberek megértéséhez, jártasságot szerezzenek a kom-

munikációban, hogy empátiát alakítsanak ki magukban mások szemlélete és világlátása iránt. Az 

idegen nyelvek tanulása új perspektívát kínál az egyén számára saját nyelvéhez, kultúrájához, 

szemléletéhez, mentalitásához, ily módon segítve a diákokat, hogy a világot árnyaltabban láthassák. 

Az idegen nyelv verbális tanulása a diáknak azt a képességét fejleszti, hogy egy másik emberre 

figyeljen, hogy követni tudja a másik ember kimondott és ki nem mondott szándékait. Az idegen 

nyelvek ismerete ösztönzi a rugalmas és mozgékony gondolkodást, mivel a különböző nyelvek kaput 

nyitnak a tapasztalás különböző birodalmaiba, így növekszik bennünk a világ és a más emberek 

iránti érdeklődés is. 

A pedagógus a nyelvtanítás első éveiben az érző figyelem nevelésével nyújt alapot a későbbi élet-

korban ma már nélkülözhetetlen képességhez, a más kultúrájú és nyelvű népekhez való odafordu-

láshoz, mások szemlélete és világlátása iránti érzékenység, empátia kialakításához. A kisiskolás 

korú gyermek még érzékein keresztül fogadja be, így gyakorlatilag nem tanulja, hanem elsajátítja a 

nyelvet, belső képalkotása az idegen nyelv megértését is segíti. A nyelvtanításnak ebben a fázisá-

ban fontos, hogy a gyermek merüljön bele teljes intenzitással az élő nyelvtanítás folyamatába. Eb-

ben az életkorban az érzékszervi benyomásoknak erősen kitett gyermek rendkívül fogékony az élő-

szóra. Ekkor alakul ki benne az idegen nyelv intonációs mintái iránti fogékonyság, amit sokkal ne-

hezebb később, 10 éves kor után kifejleszteni, amikor már a beszédszervek plaszticitása csökken. 

Fontos, hogy a tanulók megszeressék a nyelvet, hozzászokjanak intonációjához, dallamához és 

nyelvi biztonságot szerezzenek. A tanítás során fontos szerepet kap a költői nyelv. A gyermekek, 

mondókákkal, dalokkal, játékokkal, rövid mesékkel, párbeszédekkel és olyan tevékenységekkel is-

merkednek meg, melyek közvetlenül vezetik be őket az idegen nyelv világába. Nem absztrakt vagy 

sematikus módon sajátítanak el egyszerű nyelvtani szerkezeteket, szókincset, hanem életkoruknak 

megfelelően, játékosan tanulva a gyakorlatban teszik meg az első lépéseket a nyelvtanulás terén.  

A tanulók lépésről lépésre megértik, amit hallanak és ismételnek. A szókincs tanulását a gyermeket 

körülölelő környezet alapozza meg, életkorának megfelelő érdeklődésre és a gyermek képzeletvilá-

gára épül. A jelentés ilyenkor még gyakran helyhez és tárgyhoz kötött. Mivel a tanítás írott szöveg 

nélkül, nagyrészt idegen nyelven történik, így a beszéd nem-verbális formái mindvégig fontosak ma-

radnak. A történeteket nem kell szó szerint érteniük. A megértést gesztusok, mozdulatok, a történe-

teknél pedig képek, bábok segítik. 
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Az órák és a tanév anyaga lépcsőzetes, ismétlésre és bővítésre épít, az új anyagot a tanár mindig 

a meglévő tudásra alapozza. Az első három évben döntően együtt szólal meg az osztály, az egyéni 

megnyilatkozások kevésbé hangsúlyosak, de a bátrabb tanulókat is biztatjuk és segítjük egyéni fej-

lődésükben. 

3. osztály végére a gyermekek ismerik a testrészek, a ruhák neveit, az osztályterem tárgyait, a szí-

neket, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, az időjáráshoz, természethez kapcsolódó kifeje-

zéseket, foglalkozások neveit, a mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű tárgyakat és cselekvése-

ket. 

Képesek egyszerű kérdéseket feltenni és megválaszolni a fent felsorolt szókincs segítségével. Az 

írásbeli munka még nem jelenik meg, de első osztálytól lehet olyan füzetük, amelybe a tanult dalokat, 

verseket lerajzolják. Mivel a Waldorf iskolában az írás-olvasáskészség megerősítése magyar nyel-

ven a 3. osztályban történik, ezt nem előzheti meg az idegen nyelven történő írás-olvasás, de meg-

jelenhet az ABC, elkezdődhet egy képes szótár bevezetése is. 

4. osztálytól a gyermeki fejlődés új szakasza kezdődik, melynek egy tudatosabb nyelvtanulás felel 

meg, elkezdődik az önállósodási folyamat. A kilencedik életév környékén a gyermek már a világra 

és önmagára is tárgyilagosabban tud nézni. Már nem benne él a nyelvben, hanem kívülről tud ráte-

kinteni, így már képes felismerni törvényszerűségeket az idegen nyelvben. Mindez a gondolkodás 

ébredését jelenti. 

A kilencedik évtől kezdve, a gyermekkor közepén, előtérbe kerül az írás-olvasás. Az olvasás képes-

sége az ismert szöveg felolvasásától a helyes hangsúlyok kialakításán át a maximális érthetőségig 

fejlődik. Az íráskészség fejlesztése a már tanult versek, dalok, ismert rövid szövegek leírásával és 

feldolgozásával, sok másolási feladattal kezdődik, majd egyszerűbb gondolatok kifejezését szolgálja. 

A tanulók saját szótáruk vezetésének segítségével folyamatosan ismerkednek a szótárhasználattal. 

A szóról szóra fordítást e szakasz végéig lehetőleg elkerüljük. Amennyiben szükséges, megjelenhet 

a kétnyelvűség, a tanulók idegen nyelvű szövegek tartalmát foglalják össze az anyanyelvükön, és 

egyszerű szövegeket alkotnak idegen nyelven. 

A nyelvtani szabályokon keresztül tudatossá váló nyelvhelyesség élményéhez hozzájárul a nyelv 

szépségének átélése. A mondatok, versek, történetek helyes ritmusban való előadása, a karakte-

risztikus hanglejtés, a pontosabb kiejtés ennek az esztétikai igénynek a kielégítését szolgálja. A ki-

ejtési szabályokat nem absztrakt módon tanulják meg a tanulók, hanem a tanár példái alapján. 

Elkezdődhet az idegen nyelven történő írás, megjelennek az olvasmányok. Az emlékezést, a felidé-

zést nagyban segíti, hogy a diákok a már ismert, feldolgozott szövegekből a nyelvtani szabályokat 

kezdik felfedezni, megfogalmazni. Mivel a két tanult idegen nyelv témái sokszor megegyeznek, il-

letve átfedik egymást, a két nyelvből – lehetőség szerint egyeztetve – nem ugyanabban a sorrend-

ben tanítjuk az egyes témaköröket. 
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ANGOL 

Bevezetés 9-12. osztály 

A kilencedik osztálytól kezdve a nyelvtanár fokozatosan segíti a diákot a számára legmegfelelőbb 

tanulási módszerek megtalálásában. Továbbra is lényeges, hogy a nyelvtanár a tananyag összeál-

lításánál figyeljen az életkori sajátosságokra. Ettől az osztályfoktól már támogató lehet az életkornak 

megfelelő, szakszerűen felépített tankönyv rendszeres használata. A tanár maga dönti el, hogy cso-

portjának, osztályának, tudásuknak megfelelően melyik tankönyvcsaládot részesíti előnyben. A ki-

zárólagosan tankönyvre épített tanítás azonban kerülendő. 

A kilencedik osztály középpontjában elsősorban a nyelvtani ismeretek rendszerezése, elmélyítése, 

a szókincs bővítése, a kommunikációs készségek fejlesztése áll. A nyelvtani témák, szerkezetek 

tanításának sorrendje a felső tagozatban felcserélhető, egyes tankönyvekhez, a csoport tempójához, 

igényeihez is igazodhat. 

Ettől az osztályfoktól kezdve a diákok egyre hosszabb ismeretterjesztő szövegeket, könnyített ol-

vasmányokat, később ifjúsági irodalmi szövegeket, és közéleti témájú újságcikkeket, interjúkat ol-

vasnak, találkoznak  a populáris kultúra szövegeivel, feldolgozhatnak dalszövegeket is. Folyamato-

san bővítik szókincsüket, nyelvtani tudásukat, közben egyre többet, egyre önállóbban szólalnak meg 

az adott nyelven. Kezdetben rövidebb, később hosszabb fogalmazások írásával gyakorolják az írás-

beli kifejezést. A rendszeres csoport- és pármunka, az egyéni megnyilvánulások egyre nagyobb sze-

repet kapnak. Ezek során személyes témákat, szituációkat is feldolgoznak. Olvasnak és beszélnek 

a tanult idegen nyelvet anyanyelvként használó országok, népek kultúrájáról, irodalmáról, történel-

méről, földrajzáról, művészeti életéről, szokásairól, ily módon találkoznak interkulturális, országis-

mereti témákkal és célnyelvi vonatkozásaikkal. Változatosan és folyamatosan gyakorolják az olva-

sott és hallott szövegek értését, az egyéni beszédmegnyilvánulást, az íráskészséget, így a diákok 

egyre közelebb kerülnek a középszintű nyelvtudáshoz. A tizenkettedik osztály végén a tanulók egy 

része elérheti a B1 szintet legalább az egyik nyelvből, számukra a tizenharmadik osztály célja lehet 

a B2 szint vagy a másik nyelvből a B1 szint elérése. Aki tizenkettedik osztályban nem teszi le a 

középszintű érettségit az első idegen nyelvből, annak a tizenharmadik osztályban biztosítjuk a cél-

irányos felkészülést. 

A diákok középiskolai tanulmányaik során legalább egy alkalommal önálló vagy csoportos projekt-

munkában vesznek részt, melyet kiselőadással zárnak. A projekt témája érdeklődési körüknek, 

nyelvtudásuknak megfelelően a nyelvtanár ajánlásával, segítségével választható. 

Ebben az időszakban nagyon jó, ha az osztály kapcsolatot vesz fel más országbeli Waldorf-iskolák 

azonos korú diákjaival (levelezés, diákcserék, osztálykirándulások, közös projektek). Az élő nyelvvel 

való találkozás minden formája rendkívül fontos ebben az életkorban. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ezt az osztályfokot éber intellektus jellemzi, a diákok igénylik a tudatosabb tanulást. Az eddig tanult 

nyelvtani ismeretek egy magasabb, tudatosabb szintre helyezése az egyik cél. Az ismétléseknek 

továbbra is nagy szerepe van a megszerzett tudás folyamatos bővítése mellett. 

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglalkoztató, 

aktuális témákról, eseményekről. Ezekről a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb 
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irodalmi szövegekkel, jelenetekkel, melyekben – akárcsak a társalgásban és a nyelvi játékokban – 

összekapcsolódik a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. 

A társalgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyelven, 

de visszatérő témaként újra előkerülnek a személyes interakciókhoz, élményeikhez, a szórakozás-

hoz kapcsolódó, a közvetlen környezeti és természeti, valamint az osztálytermi témák, szituációk. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző nyolc évben tanultak ismerete (szókincs, nyelvtan). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség bátorítása, nyelvtani és szókincsbeli ismeretek ismétlése, 

bővítése kerül előtérbe. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készségek fejlesztése mind írásban, mind szóban nagy hangsúlyt kap. Az 

olvasmányok önálló feldolgozása, az alapvető beszédhelyzetekben való jártasság, az íráskészség 

fejlesztése kiemelten fontossá válnak. 

Kapcsolódási pontok 

Kereszttantervi témák és szituációk, melyekhez kapcsolódhatnak egyes nyelvórák: Néhány olvasott 

szöveg témája továbbra is kapcsolódhat egyes epochákhoz, például földrajz, történelem, irodalom. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. 

Nyelvtan: 

– tanult igeidők, rendhagyó többes számok, igék, névelők, névmások ismétlése, rendszerezése 

– folyamatos jövő idő 

– feltételes mód 1., 2. típusai 

– szenvedő szerkezet egyszerű jelen és múlt időben 

– jelen idők jövő idejű használata 

– határozók és határozószók 

– melléknév fokozása, hasonlító szerkezet 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

–  tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni a feldolgozott szövegrészekből, 

témákból 

– képesek hosszabb szöveget (könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni 
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– ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások meg-

írására 

– hétköznapi szituációkban könnyen megszólalnak 

– szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti, és várhatóan a 10. osztály végére 

eléri az A2 szintet 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, bővítjük 

szókincsüket. Írásban és szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe. Egyre több 

az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató feladat. Az önálló, a páros és a csoportmunka to-

vábbra is váltják egymást. A tizedik évfolyamon a magyartanárral együttműködve el lehet merülni 

nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, közösen tanulmányozott irodalmi mű 

alapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet kaphatnak újra a versek, színpadi művek, 

jelenetek, drámarészletek. Legkésőbb ezen az osztályfokon megjelenik az önálló vagy közös por-

jektmunka, melyet kiselőadással zárnak. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző kilenc év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok nyelvi ismeretei tovább bővülnek: szókincsük, nyelvtantudásuk, beszédkészségük, szöveg-

értésük és íráskészségük erősödik. Közben szövegeken keresztül tovább ismerkednek a tanult 

nyelv hazájának kultúrájával, az ott élők szokásaival, nyelvészeti alapkérdésekkel. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a témákról önálló vélemények megfogalmazása, egyre hosszabb 

önálló fogalmazások írása, nyelvtani szabályok önálló alkalmazása kerül előtérbe. 

Kapcsolódási pontok 

Kereszttantervi témák és szituációk, melyekhez kapcsolódhatnak egyes nyelvórák: Bizonyos 

epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni az életkori sajátosságok figyelembevé-

telével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal, pl. történelem, irodalom, 

vagy akár természettudományok területén.      
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan, kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– előidejűség 

– befejezett jelen és jövő idő 

– segédigék, módbeli segédigék rendszerezése 

– szenvedő szerkezet az összes egyszerű igeidőben, segédigékkel is 

– műveltető szerkezet 

– feltételes mód 3. 

– függő kérdés 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség vár-

hatóan eléri az A2 szintű nyelvtudást 

– tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé 

– képesek irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre 

emelése, árnyalása. 

A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdeké-

ben. Újra sor kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. Ismét hangsúlyt kap az ismeret-

szerzés és tudásmegosztás. 

Felfedezzük a diákokkal a nyelv szépségét,  esztétikai véleményalkotási képességüket gyakorolhat-

ják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi és a tényközlő szövegek olvasása 

részben az órán, részben otthon történik. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző 10 év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az egyes nyelvtani formák, kifejezések tudatos gyakorlása szóban és írásban egyaránt előtérbe 

kerül. A diákok egyre többet beszélnek egyre több témáról idegen nyelven. Hosszabb szövegek, 

írások önálló feldolgozása sem jelent gondot számukra. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Minden diák egyre céltudatosabban tanul. Az írásbeli és szóbeli rendszeres számonkérések segít-

séget nyújtanak ebben. Képesek egy-egy témáról önállóan kifejteni véleményüket, a társalgásban 

egyre választékosabban vesznek részt. Írásban a hosszabb levelek, fogalmazások írása erősíti ki-

fejezőkészségüket. Figyelmet fordítunk a nyelvi kifejezőeszközökre, a stilisztikára. 

Kapcsolódási pontok 

Kereszttantervi témák és szituációk, melyekhez kapcsolódhatnak egyes nyelvórák: Bizonyos  

epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni. az életkori sajátosságok figyelembevé-

telével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal, pl. történelem, irodalom, 

természettudományok területén. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– függő beszéd 

– a befejezett jelen idő folyamatos alakja 

– befejezett jövő idő 

– igeidők összehasonlítása, használatának tudatosítása 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni 

– ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások 

megírására 

– képesek bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni, magabiz-

tosan dolgoznak pármunkában 

– tarthatnak órákat, órarészleteket, kiselőadásokat meghatározott témákban 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi témaköröket készítik elő, az írásbeli feladatok a levélírás, a 

fogalmazás területén mélyítik, pontosítják a diákok tudását. A 12. osztály második felében összefog-

laljuk és lezárjuk az eddig tanultakat, optimális esetben B1 szintű nyelvtudásra tehetnek szert az 

ügyesebb, motiváltabb diákok. A középszintű érettségin elvárt szint megközelítése a cél minden 

nyelvi készségben: az olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott szövegértés, szövegalkotás és 

beszédkészség területén.  

Órakeret: 108 óra 
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Előzetes tudás 

Az előző évek tananyaga (szókincs, nyelvtan, készségek). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A B1 szinthez közeli nyelvtudás megszerzése a cél. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A középszintű érettségi elvárásaihoz hasonló írásbeli és szóbeli feladatok önálló megoldása. 

Kapcsolódási pontok 

Nincs. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Az eddig tanult nyelvtani szabályok mélyebb ismerete, a szókincs középszintű érettséginek megfe-

lelő ismétlése, bővítése. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok egy része már ennek az évnek a végén képes előrehozott középszintű érettségit tenni 

angol nyelvből. 

  



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
165 

NÉMET 

Bevezetés 9-12. osztály 

A kilencedik osztálytól kezdve a nyelvtanár fokozatosan segíti a diákot a számára legmegfelelőbb 

tanulási módszerek megtalálásában. Továbbra is lényeges, hogy a nyelvtanár a tananyag összeál-

lításánál figyeljen az életkori sajátosságokra. Ettől az osztályfoktól már támogató lehet az életkornak 

megfelelő, szakszerűen felépített tankönyv rendszeres használata. A tanár maga dönti el, hogy cso-

portjának, osztályának, tudásuknak megfelelően melyik tankönyvcsaládot részesíti előnyben. A ki-

zárólagosan tankönyvre épített tanítás azonban kerülendő. 

A kilencedik osztály középpontjában elsősorban a nyelvtani ismeretek rendszerezése, elmélyítése, 

a szókincs bővítése, a kommunikációs készségek fejlesztése áll. A nyelvtani témák, szerkezetek 

tanításának sorrendje a felső tagozatban felcserélhető, egyes tankönyvekhez, a csoport tempójához, 

igényeihez is igazodhat. 

Ettől az osztályfoktól kezdve a diákok egyre hosszabb ismeretterjesztő szövegeket, könnyített ol-

vasmányokat, később ifjúsági irodalmi szövegeket, és közéleti témájú újságcikkeket, interjúkat ol-

vasnak, találkoznak  a populáris kultúra szövegeivel, feldolgozhatnak dalszövegeket is. Folyamato-

san bővítik szókincsüket, nyelvtani tudásukat, közben egyre többet, egyre önállóbban szólalnak meg 

az adott nyelven. Kezdetben rövidebb, később hosszabb fogalmazások írásával gyakorolják az írás-

beli kifejezést. A rendszeres csoport- és pármunka, az egyéni megnyilvánulások egyre nagyobb sze-

repet kapnak. Ezek során személyes témákat, szituációkat is felodolgoznak. Olvasnak és beszélnek 

a tanult idegen nyelvet anyanyelvként használó országok, népek kultúrájáról, irodalmáról, történel-

méről, földrajzáról, művészeti életéről, szokásairól. Ily módon találkoznak interkulturális, országis-

mereti témákkal és célnyelvi vonatkozásaikkal. Változatosan és folyamatosan gyakorolják az olva-

sott és hallott szövegek értését, az egyéni beszédmegnyilvánulást, az íráskészséget, így a diákok 

egyre közelebb kerülnek a középszintű nyelvtudáshoz. A tizenkettedik osztály végén a tanulók egy 

része elérheti a B1 szintet legalább az egyik nyelvből, számukra a tizenharmadik osztály célja lehet 

a B2 szint vagy a másik nyelvből a B1 szint elérése. Aki tizenkettedik osztályban nem teszi le a 

középszintű érettségit az első idegen nyelvből, annak a tizenharmadik osztályban biztosítjuk a cél-

irányos felkészülést. 

A diákok középiskolai tanulmányaik során legalább egy alkalommal önálló vagy csoportos projekt-

munkában vesznek részt, melyet kiselőadással zárnak. A projekt témája érdeklődési körüknek, 

nyelvtudásuknak megfelelően a nyelvtanár ajánlásával, segítségével választható. 

Ebben az időszakban nagyon jó, ha az osztály kapcsolatot vesz fel más országbeli Waldorf-iskolák 

azonos korú diákjaival (levelezés, diákcserék, osztálykirándulások, közös projektek). Az élő nyelvvel 

való találkozás minden formája rendkívül fontos ebben az életkorban. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ezt az osztályfokot éber intellektus jellemzi, a diákok igénylik a tudatosabb tanulást. Az eddig tanult 

nyelvtani ismeretek egy magasabb, tudatosabb szintre helyezése az egyik cél. Az ismétléseknek 

továbbra is nagy szerepe van a megszerzett tudás folyamatos bővítése mellett. 

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglalkoztató, 
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aktuális témákról, eseményekről. Ezekről a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb 

irodalmi szövegekkel, jelenetekkel, melyekben – akárcsak a társalgásban és a nyelvi játékokban – 

összekapcsolódik a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. 

A társalgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyelven, 

de visszatérő témaként újra előkerülnek a személyes interakciókhoz, élményekhez, a szórakozás-

hoz kapcsolódó, a közvetlen környezeti és természeti, valamint az osztálytermi témák, szituációk. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző nyolc évben tanultak ismerete (szókincs, nyelvtan). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség bátorítása, nyelvtani és szókincsbeli ismeretek ismétlése, 

bővítése kerül előtérbe. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készségek fejlesztése mind írásban, mind szóban nagy hangsúlyt kap. Az olvas-

mányok önálló feldolgozása, az alapvető beszédhelyzetekben való jártasság, az íráskészség fej-

lesztése kiemelten fontossá válnak. 

Kapcsolódási pontok 

Kereszttantervi témák és szituációk, melyekhez kapcsolódhatnak egyes nyelvórák: Néhány olvasott 

szöveg témája továbbra is kapcsolódhat egyes epochákhoz, pl. földrajz, történelem, irodalom. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. 

Nyelvtan: 

– mellékmondati szórend (wenn, als) 

– gyakori vonzatos igék 

– további elöljárószók 

– vonatkozó névmás alany és tárgyesete 

– zu + Infinitives szerkezetek 

– melléknévragozás: gyenge ragozás 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni a feldolgozott szövegrészekből, 

témákból 

– képesek hosszabb szöveget (akár könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni 
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– ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások meg-

írására 

– hétköznapi tanult szituációkban könnyen megszólalnak 

– szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti, és várhatóan a 10. osztály végére 

eléri az A2 szintet 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, bővítjük 

szókincsüket. Írásban és szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe. Egyre több 

az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató feladat. Az önálló, a páros és a csoportmunka to-

vábbra is váltják egymást. A tizedik évfolyamon a magyartanárral együttműködve el lehet merülni 

nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, közösen tanulmányozott irodalmi mű 

alapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet kaphatnak újra a versek, színpadi művek, 

jelenetek, drámarészletek. Legkésőbb ezen az osztályfokon megjelenik az önálló vagy közös pro-

jektmunka, melyet kiselőadással zárnak. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző kilenc év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok nyelvi ismeretei tovább bővülnek: szókincsük, nyelvtantudásuk, beszédkészségük, szöveg-

értésük és íráskészségük erősödik. Közben szövegeken keresztül tovább ismerkednek a tanult 

nyelv hazájának kultúrájával, az ott élők szokásaival, nyelvészeti alapkérdésekkel. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a témákról önálló vélemények megfogalmazása, egyre hosszabb 

önálló fogalmazások írása, nyelvtani szabályok önálló alkalmazása kerül előtérbe. 

Kapcsolódási pontok 

Kereszttantervi témák és szituációk, melyekhez kapcsolódhatnak egyes nyelvórák: Bizonyos 

epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni az életkori sajátosságok figyelembevé-

telével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal, pl. történelem, irodalom, 

vagy akár természettudományok területén. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. 
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Nyelvtan: 

– feltételes mód jelen idő 

– szenvedő szerkezet (jelen idő és Imperfekt) 

– melléknévragozás (vegyes és gyenge ragozás) 

– um... zu... 

– függő kérdés 

– további vonzatos igék 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség vár-

hatóan eléri az A2 szintű nyelvtudást 

– tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé 

– képesek rövidebb irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre 

emelése, árnyalása. 

A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdeké-

ben. Újra sor kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. Ismét hangsúlyt kap az ismeret-

szerzés és tudásmegosztás. 

Felfedezzük a diákokkal a nyelv szépségét, esztétikai véleményalkotási képességüket gyakorolhat-

ják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi és a tényközlő szövegek olvasása 

részben az órán, részben otthon történik. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző 10 év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az egyes nyelvtani formák, kifejezések tudatos gyakorlása szóban és írásban egyaránt előtérbe 

kerül. A diákok egyre többet beszélnek egyre több témáról idegen nyelven. Hosszabb szövegek, 

írások önálló feldolgozása sem jelent gondot számukra. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Minden diák egyre céltudatosabban tanul. Az írásbeli és szóbeli rendszeres számonkérések segít-

séget nyújtanak ebben. Képesek egy-egy témáról önállóan kifejteni véleményüket, a társalgásban 

egyre választékosabban vesznek részt. Írásban a hosszabb levelek, fogalmazások írása erősíti ki-

fejezőkészségüket. Figyelmet fordítunk a nyelvi kifejezőeszközökre, a stilisztikára. 

Kapcsolódási pontok 

Kereszttantervi témák és szituációk, melyekhez kapcsolódhatnak egyes nyelvórák: Bizonyos  

epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni. az életkori sajátosságok figyelembevé-

telével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal, pl. történelem, irodalom, 

vagy akár a természettudományok területén. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. 

Nyelvtan: 

– feltételes mód múlt idő 

– előidejűség 

– műveltetés 

– Perfekt segédigével 

– kötőszavak: damit, als, als ob 

– vonatkozó névmás részes és birtokos esetben 

– erős melléknévragozás 

– szenvedő szerkezet az összes igeidőben, segédigével is 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni 

– ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások 

megírására 

– képesek bármilyen hétköznapi társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitat-

kozni 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi témaköröket készítik elő, az írásbeli feladatok a levélírás, a 

fogalmazás területén mélyítik, pontosítják a diákok tudását. A 12. osztály második felében összefog-

laljuk és lezárjuk az eddig tanultakat, optimális esetben B1 szintű nyelvtudásra tehetnek szert az 

ügyesebb, motiváltabb diákok. A középszintű érettségin elvárt szint megközelítése a cél minden 
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nyelvi készségben: az olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott szövegértés, szövegalkotás és 

beszédkészség területén. 

Órakeret: 108 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évek tananyaga (szókincs, nyelvtan, készségek). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A B1 szinthez közeli nyelvtudás megszerzése a cél. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A középszintű érettségi elvárásaihoz hasonló írásbeli és szóbeli feladatok önálló megoldása. 

Kapcsolódási pontok 

Művészettörténet. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Az eddig tanult nyelvtani szabályok mélyebb ismerete, a szókincs középszintű érettséginek 

megfelelő ismétlése, bővítése. Valamint: 

– gyenge főnevek 

– melléknévi igenevek 

– melléknévből képzett főnevek 

– ohne dass, ohne zu, anstatt dass, anstatt zu 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok egy része már ennek az évnek a végén képes előrehozott középszintű érettségit tenni 

német nyelvből. 
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FRANCIA 

Bevezetés 9-12. osztály 

A kilencedik osztálytól kezdve a nyelvtanár fokozatosan segíti a diákot a számára legmegfelelőbb 

tanulási módszerek megtalálásában. Továbbra is lényeges, hogy a nyelvtanár a tananyag összeál-

lításánál figyeljen az életkori sajátosságokra. Ettől az osztályfoktól már támogató lehet az életkornak 

megfelelő, szakszerűen felépített tankönyv rendszeres használata. A tanár maga dönti el, hogy cso-

portjának, osztályának, tudásuknak megfelelően melyik tankönyvcsaládot részesíti előnyben. A ki-

zárólagosan tankönyvre épített tanítás azonban kerülendő. 

A kilencedik osztály középpontjában elsősorban a nyelvtani ismeretek rendszerezése, elmélyítése, 

a szókincs bővítése, a kommunikációs készségek fejlesztése áll. A nyelvtani témák, szerkezetek 

tanításának sorrendje a felső tagozatban felcserélhető, egyes tankönyvekhez, a csoport tempójához, 

igényeihez is igazodhat. 

Ettől az osztályfoktól kezdve a diákok egyre hosszabb szövegeket, könnyített olvasmányokat, ké-

sőbb irodalmi szövegeket, újságcikkeket, interjúkat olvasnak, feldolgozhatnak dalszövegeket. Fo-

lyamatosan bővítik szókincsüket, nyelvtani tudásukat, közben egyre többet, egyre önállóbban szó-

lalnak meg az adott nyelven. Kezdetben rövidebb, később hosszabb fogalmazások írásával gyako-

rolják az írásbeli kifejezést. A rendszeres csoport- és pármunka, az egyéni megnyilvánulások egyre 

nagyobb szerepet kapnak. Olvasnak és beszélnek a tanult idegen nyelvet anyanyelvként használó 

országok, népek kultúrájáról, irodalmáról, történelméről, földrajzáról, művészeti életéről, szokásairól. 

Változatosan és folyamatosan gyakorolják az olvasott és hallott szövegek értését, az egyéni be-

szédmegnyilvánulást, az íráskészséget, így a diákok egyre közelebb kerülnek a középszintű nyelv-

tudáshoz. A tizenkettedik osztály végén a tanulók egy része elérheti a B1 szintet legalább az egyik 

nyelvből, számukra a tizenharmadik osztály célja lehet a B2 szint vagy a másik nyelvből a B1 szint 

elérése. 

Ebben az időszakban nagyon jó, ha az osztály kapcsolatot vesz fel más országbeli Waldorf-iskolák 

azonos korú diákjaival (levelezés, diákcserék, osztálykirándulások, közös projektek). Az élő nyelvvel 

való találkozás minden formája rendkívül fontos ebben az életkorban. 

 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ezt az osztályfokot éber intellektus jellemzi, a diákok igénylik a tudatosabb tanulást. Az eddig tanult 

nyelvtani ismeretek egy magasabb, tudatosabb szintre helyezése az egyik cél. Az ismétléseknek 

továbbra is nagy szerepe van a megszerzett tudás folyamatos bővítése mellett. 

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglalkoztató 

eseményekről. Ezekről a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb irodalmi szövegek-

kel, jelenetekkel, melyekben – akárcsak a társalgásban és a nyelvi játékokban – összekapcsolódik 

a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. 

A társalgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyelven. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 
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Az előző nyolc évben tanultak ismerete (szókincs, nyelvtan). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség bátorítása, nyelvtani és szókincsbeli ismeretek ismétlése, 

bővítése kerül előtérbe. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készségek fejlesztése mind írásban, mind szóban nagy hangsúlyt kap. Az 

olvasmányok önálló feldolgozása, az alapvető beszédhelyzetekben való jártasság, az íráskészség 

fejlesztése kiemelten fontossá válnak. 

Kapcsolódási pontok 

Egyes olvasott szövegek témája továbbra is kapcsolódhat egyes epochákhoz. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Az előző nyolc évben tanult szókincs és nyelvtan rendszerezése, tudatosítása 

– conditonnel 

– mellékmondatok, kötőszavak 

– vonatkozó névmások (dont,lequel, laquelle stb. 

– múlt és jövő idők gyakorlása 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

–  tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni a feldolgozott szövegrészekből, 

témákból 

– képesek hosszabb szöveget (könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni 

– ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások meg-

írására 

– hétköznapi szituációkban könnyen megszólalnak 

– szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti, és várhatóan a 10. osztály végére 

eléri az A2 szintet 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, bővítjük 

szókincsüket. Írásban és szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe. Egyre több 

az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató feladat. Az önálló, a páros és a csoportmunka to-

vábbra is váltják egymást. A tizedik évfolyamon a magyartanárral együttműködve el lehet merülni 
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nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, közösen tanulmányozott irodalmi mű 

alapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet kaphatnak újra a versek, színpadi művek, 

jelenetek, drámarészletek. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző kilenc év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok nyelvi ismeretei tovább bővülnek: szókincsük, nyelvtantudásuk, beszédkészségük, szöveg-

értésük és íráskészségük erősödik. Közben szövegeken keresztül tovább ismerkednek a tanult 

nyelv hazájának kultúrájával, az ott élők szokásaival, nyelvészeti alapkérdésekkel. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a témákról önálló vélemények megfogalmazása, egyre hosszabb 

önálló fogalmazások írása, nyelvtani szabályok önálló alkalmazása kerül előtérbe. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– si-vel kezdődő feltételes mondatok 

– subjonctif 

– igeidő egyeztetések( plus que parfait, stb.) 

– gérondif 

– műveltető szerkezet 

– személytelen szerkezetek tudatosítása 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség vár-

hatóan eléri az A2 szintű nyelvtudást 

– tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé 

– képesek irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására 
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11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre 

emelése, árnyalása. 

A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdeké-

ben. Sor kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. 

Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. A diákok esztétikai véleményalkotási képességét gyakorolhat-

ják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi szövegek olvasása részben az órán, 

részben otthon történik. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző 10 év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az egyes nyelvtani formák, kifejezések tudatos gyakorlása szóban és írásban egyaránt előtérbe 

kerül. A diákok egyre többet beszélnek egyre több témáról idegen nyelven. Hosszabb szövegek, 

írások önálló feldolgozása sem jelent gondot számukra. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Minden diák egyre céltudatosabban tanul. Az írásbeli és szóbeli rendszeres számonkérések segít-

séget nyújtanak ebben. Képesek egy-egy témáról önállóan kifejteni véleményüket, a társalgásban 

egyre választékosabban vesznek részt. Írásban a hosszabb levelek, fogalmazások írása erősíti ki-

fejezőkészségüket. Figyelmet fordítunk a nyelvi kifejezőeszközökre, a stilisztikára. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni. az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. Művészettör-

ténet. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– Passé simple 

– függő beszéd 

– kiemelő szerkezetek 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni 
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– ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások 

megírására 

– képesek bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni, magabiz-

tosan dolgoznak pármunkában 

– tarthatnak órákat, órarészleteket, kiselőadásokat meghatározott témákban 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi témaköröket készítik elő, az írásbeli feladatok a levélírás, a 

fogalmazás területén mélyítik, pontosítják a diákok tudását. A 12. osztály második felében 

összefoglaljuk és lezárjuk az eddig tanultakat, optimális esetben B1 szintű nyelvtudásra tehetnek 

szert az ügyesebb, motiváltabb diákok. 

Órakeret: 108 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évek tananyaga (szókincs, nyelvtan, készségek). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A B1 szinthez közeli nyelvtudás megszerzése a cél. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A középszintű érettségi elvárásaihoz hasonló írásbeli és szóbeli feladatok önálló megoldása. 

Kapcsolódási pontok 

Művészettörténet 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Az eddig tanult nyelvtani szabályok mélyebb ismerete, a szókincs középszintű érettséginek megfe-

lelő ismétlése, bővítése. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok egy része már ennek az évnek a végén képes előrehozott középszintű érettségit tenni 

francia nyelvből. 
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SPANYOL 

Bevezetés 9-12. osztály 

A kilencedik osztálytól kezdve a nyelvtanár fokozatosan segíti a diákot a számára legmegfelelőbb 

tanulási módszerek megtalálásában. Továbbra is lényeges, hogy a nyelvtanár a tananyag összeál-

lításánál figyeljen az életkori sajátosságokra. Ettől az osztályfoktól már támogató lehet az életkornak 

megfelelő, szakszerűen felépített tankönyv rendszeres használata. A tanár maga dönti el, hogy cso-

portjának, osztályának, tudásuknak megfelelően melyik tankönyvcsaládot részesíti előnyben. A ki-

zárólagosan tankönyvre épített tanítás azonban kerülendő. 

A kilencedik osztály középpontjában elsősorban a nyelvtani ismeretek rendszerezése, elmélyítése, 

a szókincs bővítése, a kommunikációs készségek fejlesztése áll. A nyelvtani témák, szerkezetek 

tanításának sorrendje a felső tagozatban felcserélhető, egyes tankönyvekhez, a csoport tempójához, 

igényeihez is igazodhat. 

Ettől az osztályfoktól kezdve a diákok egyre hosszabb szövegeket, könnyített olvasmányokat, ké-

sőbb irodalmi szövegeket, újságcikkeket, interjúkat olvasnak, feldolgozhatnak dalszövegeket. Fo-

lyamatosan bővítik szókincsüket, nyelvtani tudásukat, közben egyre többet, egyre önállóbban szó-

lalnak meg az adott nyelven. Kezdetben rövidebb, később hosszabb fogalmazások írásával gyako-

rolják az írásbeli kifejezést. A rendszeres csoport- és pármunka, az egyéni megnyilvánulások egyre 

nagyobb szerepet kapnak. Olvasnak és beszélnek a tanult idegen nyelvet anyanyelvként használó 

országok, népek kultúrájáról, irodalmáról, történelméről, földrajzáról, művészeti életéről, szokásairól. 

Változatosan és folyamatosan gyakorolják az olvasott és hallott szövegek értését, az egyéni be-

szédmegnyilvánulást, az íráskészséget, így a diákok egyre közelebb kerülnek a középszintű nyelv-

tudáshoz. A tizenkettedik osztály végén a tanulók egy része elérheti a B1 szintet legalább az egyik 

nyelvből, számukra a tizenharmadik osztály célja lehet a B2 szint vagy a másik nyelvből a B1 szint 

elérése. 

Ebben az időszakban nagyon jó, ha az osztály kapcsolatot vesz fel más országbeli Waldorf-iskolák 

azonos korú diákjaival (levelezés, diákcserék, osztálykirándulások, közös projektek). Az élő nyelvvel 

való találkozás minden formája rendkívül fontos ebben az életkorban. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ezt az osztályfokot éber intellektus jellemzi, a diákok igénylik a tudatosabb tanulást. Az eddig tanult 

nyelvtani ismeretek egy magasabb, tudatosabb szintre helyezése az egyik cél. Az ismétléseknek 

továbbra is nagy szerepe van a megszerzett tudás folyamatos bővítése mellett. 

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglalkoztató 

eseményekről. Ezekről a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb irodalmi szövegek-

kel, jelenetekkel, melyekben – akárcsak a társalgásban és a nyelvi játékokban – összekapcsolódik 

a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. 

A társalgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyelven. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 
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Az előző nyolc évben tanultak ismerete (szókincs, nyelvtan). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség bátorítása, nyelvtani és szókincsbeli ismeretek ismétlése, bő-

vítése kerül előtérbe. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készségek fejlesztése mind írásban, mind szóban nagy hangsúlyt kap. Az olvas-

mányok önálló feldolgozása, az alapvető beszédhelyzetekben való jártasság, az íráskészség fej-

lesztése kiemelten fontossá válnak. 

Kapcsolódási pontok 

Egyes olvasott szövegek témája továbbra is kapcsolódhat egyes epochákhoz. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. 

Nyelvtan: 

– tanult igeidők ismétlése, rendszerezése 

– régmúlt 

– feltételes mód jelen ideje 

– függő beszéd 

– határozatlan névmások 

– hasonlítós szerkezetek 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni a feldolgozott szövegrészekből, 

témákból 

– képesek hosszabb szöveget (könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni 

– ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások meg-

írására 

– hétköznapi szituációkban könnyen megszólalnak 

– szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti, és várhatóan a 10. osztály végére 

eléri az A2 szintet 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, bővítjük 

szókincsüket. Írásban és szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe. Egyre több 

az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató feladat. Az önálló, a páros és a csoportmunka to-

vábbra is váltják egymást. A tizedik évfolyamon a magyartanárral együttműködve el lehet merülni 

nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, közösen tanulmányozott irodalmi mű 

alapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet kaphatnak újra a versek, színpadi művek, 

jelenetek, drámarészletek. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző kilenc év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok nyelvi ismeretei tovább bővülnek: szókincsük, nyelvtantudásuk, beszédkészségük, szöveg-

értésük és íráskészségük erősödik. Közben szövegeken keresztül tovább ismerkednek a tanult 

nyelv hazájának kultúrájával, az ott élők szokásaival, nyelvészeti alapkérdésekkel. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a témákról önálló vélemények megfogalmazása, egyre hosszabb 

önálló fogalmazások írása, nyelvtani szabályok önálló alkalmazása kerül előtérbe. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan, kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– vonatkozó névmások 

– műveltető szerkezet 

– befejezett jövő 

– feltételes mód múlt ideje 

– igeidő-egyeztetés kijelentő módban 

– kötőmód 
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A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség vár-

hatóan eléri az A2 szintű nyelvtudást 

– tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé 

– képesek irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre 

emelése, árnyalása. 

A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdeké-

ben. Sor kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. 

Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. A diákok esztétikai véleményalkotási képességét gyakorolhat-

ják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi szövegek olvasása részben az órán, 

részben otthon történik. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző 10 év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az egyes nyelvtani formák, kifejezések tudatos gyakorlása szóban és írásban egyaránt előtérbe 

kerül. A diákok egyre többet beszélnek egyre több témáról idegen nyelven. Hosszabb szövegek, 

írások önálló feldolgozása sem jelent gondot számukra. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Minden diák egyre céltudatosabban tanul. Az írásbeli és szóbeli rendszeres számonkérések segít-

séget nyújtanak ebben. Képesek egy-egy témáról önállóan kifejteni véleményüket, a társalgásban 

egyre választékosabban vesznek részt. Írásban a hosszabb levelek, fogalmazások írása erősíti ki-

fejezőkészségüket. Figyelmet fordítunk a nyelvi kifejezőeszközökre, a stilisztikára. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni. az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– igeidő-egyeztetés kötőmódban 

– igei körülírások 

– mondatrövidítések 

– felkiáltó mondatok 

– feltételes mondatok 

– szenvedő szerkezet 

– igeidők összehasonlítása, használatának tudatosítása 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni 

– ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások 

megírására 

– képesek bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni, magabiz-

tosan dolgoznak pármunkában 

– tarthatnak órákat, órarészleteket, kiselőadásokat meghatározott témákban 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi témaköröket készítik elő, az írásbeli feladatok a levélírás, a 

fogalmazás területén mélyítik, pontosítják a diákok tudását. A 12. osztály második felében összefog-

laljuk és lezárjuk az eddig tanultakat, optimális esetben B1 szintű nyelvtudásra tehetnek szert az 

ügyesebb, motiváltabb diákok. 

Órakeret: 108 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évek tananyaga (szókincs, nyelvtan, készségek). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A B1 szinthez közeli nyelvtudás megszerzése a cél. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A középszintű érettségi elvárásaihoz hasonló írásbeli és szóbeli feladatok önálló megoldása. 

Kapcsolódási pontok 

Művészettörténet 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Az eddig tanult nyelvtani szabályok mélyebb ismerete, a szókincs középszintű érettséginek megfe-

lelő ismétlése, bővítése. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok egy része már ennek az évnek a végén képes előrehozott középszintű érettségit tenni 

spanyol nyelvből. 
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OROSZ 

Bevezetés 9-12. osztály 

A kilencedik osztálytól kezdve a nyelvtanár fokozatosan segíti a diákot a számára legmegfelelőbb 

tanulási módszerek megtalálásában. Továbbra is lényeges, hogy a nyelvtanár a tananyag összeál-

lításánál figyeljen az életkori sajátosságokra. Ettől az osztályfoktól már támogató lehet az életkornak 

megfelelő, szakszerűen felépített tankönyv rendszeres használata. A tanár maga dönti el, hogy cso-

portjának, osztályának, tudásuknak megfelelően melyik tankönyvcsaládot részesíti előnyben. A ki-

zárólagosan tankönyvre épített tanítás azonban kerülendő. 

A kilencedik osztály középpontjában elsősorban a nyelvtani ismeretek rendszerezése, elmélyítése, 

a szókincs bővítése, a kommunikációs készségek fejlesztése áll. A nyelvtani témák, szerkezetek 

tanításának sorrendje a felső tagozatban felcserélhető, egyes tankönyvekhez, a csoport tempójához, 

igényeihez is igazodhat. 

Ettől az osztályfoktól kezdve a diákok egyre hosszabb szövegeket, könnyített olvasmányokat, ké-

sőbb irodalmi szövegeket, újságcikkeket, interjúkat olvasnak, feldolgozhatnak dalszövegeket. Fo-

lyamatosan bővítik szókincsüket, nyelvtani tudásukat, közben egyre többet, egyre önállóbban szó-

lalnak meg az adott nyelven. Kezdetben rövidebb, később hosszabb fogalmazások írásával gyako-

rolják az írásbeli kifejezést. A rendszeres csoport- és pármunka, az egyéni megnyilvánulások egyre 

nagyobb szerepet kapnak. Olvasnak és beszélnek a tanult idegen nyelvet anyanyelvként használó 

országok, népek kultúrájáról, irodalmáról, történelméről, földrajzáról, művészeti életéről, szokásairól. 

Változatosan és folyamatosan gyakorolják az olvasott és hallott szövegek értését, az egyéni be-

szédmegnyilvánulást, az íráskészséget, így a diákok egyre közelebb kerülnek a középszintű nyelv-

tudáshoz. A tizenkettedik osztály végén a tanulók egy része elérheti a B1 szintet legalább az egyik 

nyelvből, számukra a tizenharmadik osztály célja lehet a B2 szint vagy a másik nyelvből a B1 szint 

elérése. 

Ebben az időszakban nagyon jó, ha az osztály kapcsolatot vesz fel más országbeli Waldorf-iskolák 

azonos korú diákjaival (levelezés, diákcserék, osztálykirándulások, közös projektek). Az élő nyelvvel 

való találkozás minden formája rendkívül fontos ebben az életkorban. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ezt az osztályfokot éber intellektus jellemzi, a diákok igénylik a tudatosabb tanulást. Az eddig tanult 

nyelvtani ismeretek egy magasabb, tudatosabb szintre helyezése az egyik cél. Az ismétléseknek 

továbbra is nagy szerepe van a megszerzett tudás folyamatos bővítése mellett. 

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglalkoztató 

eseményekről. Ezekről a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb irodalmi szövegek-

kel, jelenetekkel, melyekben – akárcsak a társalgásban és a nyelvi játékokban – összekapcsolódik 

a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. 

A társalgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyelven. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 
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Az előző nyolc évben tanultak ismerete (szókincs, nyelvtan). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség bátorítása, nyelvtani és szókincsbeli ismeretek ismétlése, bő-

vítése kerül előtérbe. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készségek fejlesztése mind írásban, mind szóban nagy hangsúlyt kap. Az olvas-

mányok önálló feldolgozása, az alapvető beszédhelyzetekben való jártasság, az íráskészség fej-

lesztése kiemelten fontossá válnak. 

Kapcsolódási pontok 

Egyes olvasott szövegek témája továbbra is kapcsolódhat egyes epochákhoz. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan, valamint az eddig tanultak tejes áttekin-

tése. 

Nyelvtan: 

– alaktan 

– főnév -és melléknév ragozás teljes paradigma 

– melléknév rövid alakja 

– melléknév fokozása 

– számnevek: tőszámnév,sorszámnév 

– névmások (személyes és birtokos) 

– igeragozás E/I -soros (jelen,múlt,jövő) 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

–  tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni a feldolgozott szövegrészekből, 

témákból 

– képesek hosszabb szöveget (könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni 

– ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások meg-

írására 

– hétköznapi szituációkban könnyen megszólalnak 

– szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti, és várhatóan a 10. osztály végére 

eléri az A2 szintet 

 

10. évfolyam 
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Tematikai egység / fejlesztési cél 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, bővítjük 

szókincsüket. Írásban és szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe. Egyre több 

az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató feladat. Az önálló, a páros és a csoportmunka to-

vábbra is váltják egymást. A tizedik évfolyamon a magyartanárral együttműködve el lehet merülni 

nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, közösen tanulmányozott irodalmi mű 

alapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet kaphatnak újra a versek, színpadi művek, 

jelenetek, drámarészletek. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző kilenc év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok nyelvi ismeretei tovább bővülnek: szókincsük, nyelvtantudásuk, beszédkészségük, szöveg-

értésük és íráskészségük erősödik. Közben szövegeken keresztül tovább ismerkednek a tanult 

nyelv hazájának kultúrájával, az ott élők szokásaival, nyelvészeti alapkérdésekkel. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a témákról önálló vélemények megfogalmazása, egyre hosszabb 

önálló fogalmazások írása, nyelvtani szabályok önálló alkalmazása kerül előtérbe. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan, kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– igenevek: melléknévi igenév, határozói igenév 

– mozgást jelentő igék 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség vár-

hatóan eléri az A2 szintű nyelvtudást 

– tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé 

– képesek irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására 

11. évfolyam 
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Tematikai egység / fejlesztési cél 

Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre 

emelése, árnyalása. 

A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdeké-

ben. Sor kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. 

Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. A diákok esztétikai véleményalkotási képességét gyakorolhat-

ják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi szövegek olvasása részben az órán, 

részben otthon történik. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző 10 év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az egyes nyelvtani formák, kifejezések tudatos gyakorlása szóban és írásban egyaránt előtérbe 

kerül. A diákok egyre többet beszélnek egyre több témáról idegen nyelven. Hosszabb szövegek, 

írások önálló feldolgozása sem jelent gondot számukra. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Minden diák egyre céltudatosabban tanul. Az írásbeli és szóbeli rendszeres számonkérések segít-

séget nyújtanak ebben. Képesek egy-egy témáról önállóan kifejteni véleményüket, a társalgásban 

egyre választékosabban vesznek részt. Írásban a hosszabb levelek, fogalmazások írása erősíti ki-

fejezőkészségüket. Figyelmet fordítunk a nyelvi kifejezőeszközökre, a stilisztikára. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni. az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– határozószók 

– elöljárószók 

– kötőszók 

– számnév ragozása 
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A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni 

– ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások 

megírására 

– képesek bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni, magabiz-

tosan dolgoznak pármunkában 

– tarthatnak órákat, órarészleteket, kiselőadásokat meghatározott témákban 

 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi témaköröket készítik elő, az írásbeli feladatok a levélírás, a 

fogalmazás területén mélyítik, pontosítják a diákok tudását. A 12. osztály második felében összefog-

laljuk és lezárjuk az eddig tanultakat, optimális esetben B1 szintű nyelvtudásra tehetnek szert az 

ügyesebb, motiváltabb diákok. 

Órakeret: 108 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évek tananyaga (szókincs, nyelvtan, készségek). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A B1 szinthez közeli nyelvtudás megszerzése a cél. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A középszintű érettségi elvárásaihoz hasonló írásbeli és szóbeli feladatok önálló megoldása. 

Kapcsolódási pontok 

Nincs. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

A szókincs középszintű érettséginek megfelelő ismétlése, bővítése. 

Nyelvtan: 

– hangsúly, hangtan, alaktan összefoglalása, a tanultak finomítása, ragozások ismétlése 
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A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok egy része már ennek az évnek a végén képes előrehozott középszintű érettségit tenni 

orosz nyelvből 
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SZLOVÁK 

Bevezetés 9-12. osztály 

A kilencedik osztálytól kezdve a nyelvtanár fokozatosan segíti a diákot a számára legmegfelelőbb 

tanulási módszerek megtalálásában. Továbbra is lényeges, hogy a nyelvtanár a tananyag összeál-

lításánál figyeljen az életkori sajátosságokra. Ettől az osztályfoktól már támogató lehet az életkornak 

megfelelő, szakszerűen felépített tankönyv rendszeres használata. A tanár maga dönti el, hogy cso-

portjának, osztályának, tudásuknak megfelelően melyik tankönyvcsaládot részesíti előnyben. A ki-

zárólagosan tankönyvre épített tanítás azonban kerülendő. 

A kilencedik osztály középpontjában elsősorban a nyelvtani ismeretek rendszerezése, elmélyítése, 

a szókincs bővítése, a kommunikációs készségek fejlesztése áll. A nyelvtani témák, szerkezetek 

tanításának sorrendje a felső tagozatban felcserélhető, egyes tankönyvekhez, a csoport tempójához, 

igényeihez is igazodhat. 

Ettől az osztályfoktól kezdve a diákok egyre hosszabb szövegeket, könnyített olvasmányokat, ké-

sőbb irodalmi szövegeket, újságcikkeket, interjúkat olvasnak, feldolgozhatnak dalszövegeket. Fo-

lyamatosan bővítik szókincsüket, nyelvtani tudásukat, közben egyre többet, egyre önállóbban szó-

lalnak meg az adott nyelven. Kezdetben rövidebb, később hosszabb fogalmazások írásával gyako-

rolják az írásbeli kifejezést. A rendszeres csoport- és pármunka, az egyéni megnyilvánulások egyre 

nagyobb szerepet kapnak. Olvasnak és beszélnek a tanult idegen nyelvet anyanyelvként használó 

országok, népek kultúrájáról, irodalmáról, történelméről, földrajzáról, művészeti életéről, szokásairól. 

Változatosan és folyamatosan gyakorolják az olvasott és hallott szövegek értését, az egyéni be-

szédmegnyilvánulást, az íráskészséget, így a diákok egyre közelebb kerülnek a középszintű nyelv-

tudáshoz. A tizenkettedik osztály végén a tanulók egy része elérheti a B1 szintet legalább az egyik 

nyelvből, számukra a tizenharmadik osztály célja lehet a B2 szint vagy a másik nyelvből a B1 szint 

elérése. 

Ebben az időszakban nagyon jó, ha az osztály kapcsolatot vesz fel más országbeli Waldorf-iskolák 

azonos korú diákjaival (levelezés, diákcserék, osztálykirándulások, közös projektek). Az élő nyelvvel 

való találkozás minden formája rendkívül fontos ebben az életkorban. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ezt az osztályfokot éber intellektus jellemzi, a diákok igénylik a tudatosabb tanulást. Az eddig tanult 

nyelvtani ismeretek egy magasabb, tudatosabb szintre helyezése az egyik cél. Az ismétléseknek 

továbbra is nagy szerepe van a megszerzett tudás folyamatos bővítése mellett. 

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglalkoztató 

eseményekről. Ezekről a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb irodalmi szövegek-

kel, jelenetekkel, melyekben – akárcsak a társalgásban és a nyelvi játékokban – összekapcsolódik 

a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. 

A társalgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyelven. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 
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Az előző nyolc évben tanultak ismerete (szókincs, nyelvtan). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség bátorítása, nyelvtani és szókincsbeli ismeretek ismétlése, bő-

vítése kerül előtérbe. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A kommunikációs készségek fejlesztése mind írásban, mind szóban nagy hangsúlyt kap. Az olvas-

mányok önálló feldolgozása, az alapvető beszédhelyzetekben való jártasság, az íráskészség fej-

lesztése kiemelten fontossá válnak. 

Kapcsolódási pontok 

Egyes olvasott szövegek témája továbbra is kapcsolódhat egyes epochákhoz. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. 

Nyelvtan: 

– tanult igeidők,igék, névelők, névmások ismétlése, rendszerezése 

– befejezett, folyamatos igék 

– visszaható igék 

– feltételes mód, felszólító mód 

– jelen idők jövő idejű használata 

– határozók és határozószók 

– melléknév fokozása 

– határozói igenév 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni a feldolgozott szövegrészekből, 

témákból 

– képesek hosszabb szöveget (könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni 

– ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások meg-

írására 

– hétköznapi szituációkban könnyen megszólalnak 

– szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti, és várhatóan a 10. osztály végére 

eléri az A2 szintet 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, bővítjük 

szókincsüket. Írásban és szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe. Egyre több 

az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató feladat. Az önálló, a páros és a csoportmunka to-

vábbra is váltják egymást. A tizedik évfolyamon a magyartanárral együttműködve el lehet merülni 

nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, közösen tanulmányozott irodalmi mű 

alapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet kaphatnak újra a versek, színpadi művek, 

jelenetek, drámarészletek. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző kilenc év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok nyelvi ismeretei tovább bővülnek: szókincsük, nyelvtantudásuk, beszédkészségük, szöveg-

értésük és íráskészségük erősödik. Közben szövegeken keresztül tovább ismerkednek a tanult 

nyelv hazájának kultúrájával, az ott élők szokásaival, nyelvészeti alapkérdésekkel. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a témákról önálló vélemények megfogalmazása, egyre hosszabb 

önálló fogalmazások írása, nyelvtani szabályok önálló alkalmazása kerül előtérbe. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan, kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– összetett igealakok 

– határozott, határozatlan igealakok 

– segédigék, módbeli segédigék rendszerezése 

– nem ragozható szavak 

– egyszerű, összetett mondatok 

– bővítmények 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 
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– társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség vár-

hatóan eléri az A2 szintű nyelvtudást 

– tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé 

– képesek irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre 

emelése, árnyalása. 

A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdeké-

ben. Sor kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. 

Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. A diákok esztétikai véleményalkotási képességét gyakorolhat-

ják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi szövegek olvasása részben az órán, 

részben otthon történik. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

Az előző 10 év tananyaga. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az egyes nyelvtani formák, kifejezések tudatos gyakorlása szóban és írásban egyaránt előtérbe 

kerül. A diákok egyre többet beszélnek egyre több témáról idegen nyelven. Hosszabb szövegek, 

írások önálló feldolgozása sem jelent gondot számukra. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Minden diák egyre céltudatosabban tanul. Az írásbeli és szóbeli rendszeres számonkérések segít-

séget nyújtanak ebben. Képesek egy-egy témáról önállóan kifejteni véleményüket, a társalgásban 

egyre választékosabban vesznek részt. Írásban a hosszabb levelek, fogalmazások írása erősíti ki-

fejezőkészségüket. Figyelmet fordítunk a nyelvi kifejezőeszközökre, a stilisztikára. 

Kapcsolódási pontok 

Az egyes epochák témájához megfelelő időzítéssel lehet kapcsolódni. az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével, vitaindító kérdésekkel, interjúkkal, egyéb szövegfeldolgozásokkal. 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szókincs bővítése a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan. Kommunikációs készségek fejlesztése. 

Nyelvtan: 

– jelen idejű cselekvő melléknévi igenév 

– múlt idejű cselekvő melléknévi igenév 

– mellérendelő, alárendelő összetett mondatok 

– igeidők összehasonlítása, használatának tudatosítása 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni 

– ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások 

megírására 

– képesek bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni, magabiz-

tosan dolgoznak pármunkában 

– tarthatnak órákat, órarészleteket, kiselőadásokat meghatározott témákban 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi témaköröket készítik elő, az írásbeli feladatok a levélírás, a 

fogalmazás területén mélyítik, pontosítják a diákok tudását. A 12. osztály második felében összefog-

laljuk és lezárjuk az eddig tanultakat, optimális esetben B1 szintű nyelvtudásra tehetnek szert az 

ügyesebb, motiváltabb diákok. 

Órakeret: 108 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évek tananyaga (szókincs, nyelvtan, készségek). 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A B1 szinthez közeli nyelvtudás megszerzése a cél. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A középszintű érettségi elvárásaihoz hasonló írásbeli és szóbeli feladatok önálló megoldása. 

Kapcsolódási pontok 

Művészettörténet. 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Az eddig tanult nyelvtani szabályok mélyebb ismerete, a szókincs középszintű érettséginek megfe-

lelő ismétlése, bővítése. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok egy része már ennek az évnek a végén képes előrehozott középszintű érettségit tenni 

szlovák nyelvből. 
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DIGITÁLIS KULTÚRA 

A megújult Informatika tantárgyról 

A Digitális kultúra a korábbi felső tagozatos Informatika tárgy új szemléletű és az alsóbb osztályokra 

is kiterjesztett utóda. Elsőtől hatodik osztályig tartó, más tárgyakba, tevékenységekbe integrált sza-

kasza biztos alapokat teremt ahhoz, hogy a diákok hetedik osztálytól megfelelő felkészültséggel és 

tudatossággal kezdhessék meg a digitális eszközök használatát. A tantárgy ezért csak 7. osztálytól 

kap önálló órakeretet, ekkortól van lehetőség a különböző eszközök használatának megkezdésére. 

A megújult tantágy bevezetésének további feltételeiről alább, a tantervi rész után található in-

formáció.  

Elöljáróban 

Korunk egyik nagy kihívása a helyes digitális eszközhasználat és a megfelelő médiatudatosság ki-

alakítása. A technológia napi szinten óriási ugrásokkal fejlődik. A szülők, óvodapedagógusok, taná-

rok folyamatosan szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a rájuk bízott gyermekek és fiatalok termé-

szetes módon használják a technológia újdonságait és olyan virtuális világokban mozognak, melye-

ket az értük felelős felnőttek el sem tudnak képzelni. Ezért ezek a felnőttek sokszor bizonytalanná 

válnak, félelmet és tehetetlenséget éreznek. 

A Waldorf-pedagógia elkötelezett a gyermekek valós életre nevelésében. Rudolf Steiner 1919-ben 

kiemelte annak fontosságát, hogy ne lépjen ki a világba Waldorf-iskolából olyan diák, aki a villamos 

működésének legalább az alapjait nem ismeri. Ami az ő idejében a villamos és a telegráf volt, az ma 

az internet, számítógépek, okostelefonok és a mesterséges intelligencia. A cél ma is az, hogy az 

iskolából kilépve a fiatalok megfelelő módon és etikusan tudják használni ezeket az eszközöket. 

Ennek előfeltétele, hogy szülők és tanárok egyaránt megértsék és megfelő módon kezeljék a médi-

ával és az eszközhasználattal kapcsolatos problémakört. A szülői ház és az iskola erős egymásra-

utaltsága jegyében ez a tanterv úgy íródott, hogy szülők és tanárok egyaránt segítséget meríthes-

senek belőle, valamint, hogy alapja lehessen közös beszélgetéseiknek is. 

A teljeskörű média-kompetenciába nem csak a média-hordozók gyakorlott használata tartozik bele, 

hanem a médiaszövegek, hangok és képek helyes értelmezése is. A fejlesztés nem csak azokra a 

képességekre irányul, amelyekre azért van szükségünk, hogy kiválasszuk a tartalmat, működtessük 

az eszközöket és boldoguljunk a különböző média típusokkal, hanem figyelembe kell vennie a gyer-

mek értelmi és érzelmi fejlődését is. Nélkülözhetetlen tehát, hogy a médiaoktatásról való gondolko-

dást megelőzze a fejlődéslélektani szempontok figyelembevétele. A felnövekvő emberi lényre kell 

rátekintenünk, amikor meghatározzuk, mikor van értelme bizonyos készségeket megtanítani a gyer-

meknek a média-kompetencia területén. Ezért ebben a tantervben nem csak a digitális eszközök 

iskolai használatáról lesz szó, hanem arról, hogyan érhetjük el azt, hogy gyermekeink tudatos fel-

használókká váljanak. Így a kerettantervben a Digitális kultúra tárgy nem csak egy önálló tantárgy-

ként jelenik meg, hanem tanítása az iskolai évek során sokféle tantárgy témaköreibe integrálódik. 

A bevezetés időbeli kérdései 

A Waldorf-pedagógia, ahogy minden más területen, úgy itt is a gyermek fizikai, érzelmi, társas és 

intellektuális fejlődési szintjét veszi alapul akkor, amikor bizonyos témaköröket, tevékenységeket 

bevezet. A helyes egyensúly megtalálása – hogy valamit ne túl korán vagy ne túl későn tegyünk 

meg – szükségessé teszi, hogy a tanár folyamatosan érzékelje a diákok egyéni fejlődését és az 

osztály, mint közösség állapotát. Ahogy a gyermeknek folyamatos fejlődésre van szüksége a járás 

képességének elsajátításához, ugyanezt elmondhatjuk a technológiára is. Természetesen lehetsé-

ges, hogy valamilyen járássegítő eszközzel támogatjuk abban, hogy korábban kezdjen el járni, mint 

ahogy arra megérett volna, de ezzel megfosztjuk attól a – későbbi életében fontossá váló – 
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tapasztalattól, hogy képes saját erejéből függőleges testhelyzetet elérni, ezen keresztül pedig újfajta 

kapcsolatba kerülni a környezetével. Ugyanakkor az is erőltetett beavatkozás lenne, ha megakadá-

lyoznánk, hogy a gyermek járjon, amikor már eljutott a fejlődésben oda, hogy ezt képes lenne meg-

tenni. Nevelőként a feladatunk az, hogy megteremtsük azt a környezetet, melyben a gyermek egész-

ségesen fejlődni tud, de ne erőltessük a fejlődését. 

A technológia oktatása során is elsődleges szempont a médiatudatosság és digitális eszközhasz-

nálat életkornak megfelelő kialakítása. Attól, hogy előbb – vagy esetleg később – adjuk a gyerekek 

kezébe az eszközöket, nem válnak tudatosabb, egészségesebb felhasználókká. A gyerekeknek jo-

guk van időre a fejlődéshez, joguk van ahhoz, hogy minden érzékszervükkel, mozgással, kreatív, 

szabad játékkal a valós környezetüket meghódíthassák.  

A digitális eszközök használata során jellemző csekély testmozgás, a szemek fixáltsága, az intel-

lektualitás túlsúlya, az ellenállás nélküli tapasztalás idegrendszeri félrestimulációhoz vezet, tehát az 

agy egészséges fejlődése ellen hat. Egyúttal olyan negatív hatások jönnek létre, mint az ékszervi 

túltelítettség, a függőségveszély, elidegenedés a természettől, valamint az impulzuskontroll és a 

reflexív gondolkodás károsodása.  

A társadalom digitális átalakulásához olyan felnőttekre van szükség, akik önálló gondolkodásra, 

döntésre és cselekvésre képesek. Ezt a gyerekek elsődlegesen az osztályterem szociális közegé-

ben tanulják meg a párbeszéd, a közvetlen együttlét által. A tanulás a fej, a szív és a kéz harmonikus 

együttműködése által következik be. Az agy a kapcsolatok szerve, fejlődéséhez szükséges a testi 

aktivitás és a minket körülvevő környezet saját, valós megtapasztalása. Csak ez vezethet el oda, 

hogy a fiatalok az életkoruknak megfelelően fejlődve képesek lesznek magabiztosan lehorgonyozni 

térben és időben. Ez az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy később a digitális eszközöket 

egészségesen tudják használni.  

A média fogalma a tantervben; a közvetett és közvetlen médiaoktatás 

Ebben a tantervben három fogalomkört különböztetünk meg a médiával kapcsolatban: 

– a média-tartalom, amelyet tartalomnak veszünk (például egy regény tartalma) 

– a média típusa, a folyamat, amely által valamit kommunikálunk vagy bemutatunk (szöveg, kép, 

vagy hang) 

– a média hordozója, az anyag, amelyen keresztül a kommunikációs, vagy bemutatási folyamat 

megtörténik (könyv, újság, e-könyv, okostelefon, számítógép stb.) 

A médiaérettséget egészen kisgyermekkortól kezdve, a gyermek életkori sajátosságai és szükség-

letei alapján, lépésenként építjük fel. Ezek a lépések – amint a mozgásfejlődésnél sem – nem hagy-

hatók ki, nem cserélhetők fel. Attól kezdve, hogy a gyerekek az ujjukkal kötnek és más kézműves 

munkákat végeznek az alsóbb osztályokban, az elektronikáig és a programozásig a felső tagozaton, 

a diákok folyamatosan fejlesztik technológiai jártasságukat. (A kötés azért is érdekes és fontos, mert 

ez a programozott technológia legkorábbi formája – a sima/fordított sorrendje a bináris kód utasítá-

saival egyezik.) 

A Waldorf-pedagógia arra törekszik, hogy a diákok etikus és magabiztos felhasználói legyenek a 

technológia széles skálájának, miközben felismerik a technológia történelmi és társadalmi aspektu-

sait is. A cél az, hogy képessé tegyük a gyermekeket és fiatalokat annak a technológiának a teljes 

körű alkalmazására, amely körülveszi őket. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, a tanulóknak 

szükségük van segítségre, hogy a technológiát legbensőbb lényegében megértsék, figyelembe véve 

a benne jelenlévő emberi tényezőt. Ahhoz, hogy a technológia használatával járó etikai, kulturális 

és szociális kérdéseket is kezelni tudják, a gyerekeknek először egészséges én-képet kell kialakíta-

niuk magukról, valamint – valós kapcsolatokon keresztül – meg kell tanulniuk mások szükségleteit 

megérezni. 
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A médiaoktatás tehát két kérdésen alapul: 

1. Mire van egy gyermeknek szüksége ahhoz, hogy korunk technika és média által befolyásolt 

világában fizikailag és mentálisan is erős felnőtt váljék belőle? 

2. Hogyan tanulja meg egy gyermek a média világának megértését és az eszközök észszerű 

használatát? 

A médiapedagógia ezért két nagy területet foglal magába: közvetett és közvetlen médiaoktatást. A 

közvetett médiaoktatás arra összpontosít, hogy a fiatalok olyan nevelésben részesüljenek, melynek 

során magabiztos, erős és független személyiség válik belőlük. A közvetlen médiaoktatás feladata 

pedig abban áll, hogy a fiatalok teljes egészében megértsék a média világát és tudatos felhaszná-

lókká váljanak. 

A közvetett médiahasználatra nevelést a korai gyermekkorban kell elkezdeni. Ezzel párhuzamosan 

a közvetlen médiahasználat az egyes médiumoktól függően különböző időpontokban kezdődik. A 

digitális média tekintetében a hangsúly a pubertáskorra helyeződik. Az iskola elkezdésével kezdetét 

veszi egy fokozatos átmenet, melyet az alábbi ábra szemléltet: 

 

A médiaérettség piramisa 

Hány felnőtt mondhatja el magáról, hogy digitálisan médiaérett, hogy praktikusan, felelősen hasz-

nálja a digitális világ adta lehetőségeket anélkül, hogy hagyná magát (ki)használni? 
Ahhoz, hogy a gyermekeinket eljuttassuk erre a szintre, komoly munkára van szükség. Nézzük meg 

ezt a hasonlatot: Egy kis vitorlás hajó úszik a végtelen tengeren. Az áramlatok, a szelek próbálják 

ide-oda terelgetni, sodorni, de ha a tőkesúly a helyén van és megfelelő, a hajó irányítható marad, 

hogy a kitűzött irányt tartva haladjon célja felé. Ahogy a hajózásban a tőkesúly biztosítja a stabilitást 

és csökkenti a sodródást, a médiaérettség éppen ilyen stabiltást adhat és megóvhat attól, hogy az 

ember ide-oda sodródjon az információk és lehetőségek végtelen tengerén. 
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Az alap egy erős szenzomotoros integráció az első években, amit a sok mozgás, a világban való 

önálló tevékenység fejleszt: a kúszás, mászás, később a hintázás, szaladgálás, fáramászás, a 

szabad játék, a régi gyerekjátékok (ugróiskola, kötélpörgetés, „gumizás”…). Fontos, hogy minél 

több érzék stimulálva legyen (vö. a médiával, amely akár analóg, akár digitális, legfeljebb csak a 

szemet és a fület stimulálja).  

A második lépcsőfok a kommunikációs képesség kialakulása. Ezt a közvetlen (vagyis közvetítő, 

médium nélküli) emberi kommunikáció fejleszti leginkább, amihez az élő beszéden kívül hozzátar-

tozik az arcmimika, a gesztikuláció, testbeszéd is. Itt fontos, hogy kialakuljon az a képesség, hogy a 

másik embert komolyan vegyük és meg tudjuk vele értetni magunkat. 

Jól látható, hogy az első két lépcsőfok kompetenciáinak fejlődését a képernyő, a videójátékok egy-

értelműen hátráltatják. Ez nem csak úgy igaz, ha azt a gyermek kezébe adjuk, hanem akkor is, ha 

a szülő, a pedagógus a telefonon „lóg”, miközben a gyermek közelében van, vagy ha a háttérben 

valamilyen digitális eszköz működik. Születéstől hároméves korig mindenféle képernyőtől távol kel-

lene tartani a gyermeket. A későbbi években a „minél kevesebb, annál jobb, minél később, annál 

jobb” alapelvet kell szem előtt tartanunk a képernyőhasználattal kapcsolatban. Ebben a szakaszban 

még a hagyományos média jelenléte is felesleges, illetve korlátozandó – a képeskönyv, hangos-

könyv, diafilm, „konzerv zene” helyett a fejből mesélés, az élő ének és zene javasolt. 

A harmadik lépcsőfok az alkotás képességének kialakulása. Tudjuk jól, hogy ha teret adunk nekik, 

a gyermekek maguktól is szívesen alkotnak, készítenek dolgokat. A játékok kiválasztásánál érde-

mes erre figyelni: a jó játék 90% gyermek és 10% játék – vagyis egyszerű és sokoldalúan használ-

ható, a gyermek részéről aktivitást és kreativitást igénylő. Ami a médiaoktatást illeti, ma már renge-

teg eszköz áll rendelkezésünkre, amelyeket alkotó módon, kreatívan lehet használni, mégis fontos, 

hogy először itt is az analóg eszközökhöz nyúljunk.  Nem kell egyből elővenni a kamerákat, hanem 

eszünkbe juthatnak azok a különféle technikával készült papíralapú mozgóképek, amiket gyermek-

korunkban készítettünk. 9-10 éves kor környékén nagyon hasznos, ha a gyermek elkezd zenélni, 

ami az alkotás egyik – egész életen át tartó – lehetőségét hozza el számára. 

A negyedik lépcsőfok a befogadás képessége. Itt megint csak fontos, hogy az analóg eszközökkel 

kezdjünk. Először olvassunk a gyermekkel hagyományos újságot, menjünk el a könyvtárba és tanít-

suk meg neki, hogyan lehet egy könyvet, egy információt megtalálni. Ezzel segítünk neki kifejleszteni 

az összpontosítás, elmélyült olvasás, kreatív gondolkodás képességét. Ez a képesség, hiába alakul 

ki, elveszíthető, folyamatos gyakorlást igényel. 

A médiaérettség piramisának csúcsán a kritikus reflexió képessége áll. Mit kezdek azzal az infor-

mációval, amit olvastam, hallottam? Ide tartozik az is, hogy egy reklám, álhír, „propaganda szöveg” 

üzenetén átlássak és a manipulációjának ellen tudjak állni. 
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Ha megnézzük az ábrát, még egy összefüggést találunk, ami tulajdonképpen összetartja ezeket a 

lépcsőfokokat: a piramison felfelé haladva növekszik a választási képesség. A választás képes-

sége elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjunk hozni a médiahasználatunkkal kap-

csolatban. Ez alatt nem azt értjük, hogy tudunk választani két tévéműsor vagy videójáték közül, 

hanem hogy a gyermek választani tud, hogy elmegy a barátaival „bandázni” vagy moziba, megnéz 

egy YouTube videót, vagy inkább könyvet olvas. Figyelembe véve, hogy egyre több és több válasz-

tási lehetőség van az életünkben, ez mindannyiunknak értékes képesség, melyre e pillanatban, a 

megfelelő alapok nélkül, a felnőttek közt sem képes mindenki. 

Bár a szülő és tanár közötti egészséges és egyenrangú párbeszéd a Waldorf-pedagógia minden 

területén magától értetődő és fontos, a médiatudatosság és a digitális eszközhasználat felépítésé-

hez gyermekeink érdekében nélkülözhetetlen. Mivel az osztálytanítónak igen nagy felelőssége van 

abban, hogy a fentieket a szülőkkel megossza, velük ezen a téren (is) folyamatosan párbeszédben 

legyen, ezért a vertikális tantervben évfolyamonként külön ajánlásokkal is támogatjuk munkájukat, 

melyeket elsősorban a szülői estek során tudnak felhasználni. 

Konklúzió: Nem véletlen, hogy mi és gyermekeink ebben a korban születtünk. Ezekkel a technikai 

vívmányokkal dolgunk van, nem zárkózhatunk el tőlük, hanem használnunk kell őket és természe-

tes, hogy a gyermekeinket is meg kell tanítani a helyes, tudatos használatra. De fontos, hogy ne 

siettessünk semmit, hanem adjunk szilárd alapokat nekik, adjunk teret és időt, hogy a magok kicsí-

rázzanak. 

Ahogyan a tanterv többi részében, itt is azon az úton, azokon a fejlődési fokokon szeretnénk végig-

vezetni a gyermeket, amelyet az emberiség bejárt. Az szóbeliségtől az írásbeliség felé, az analógtól 

a digitális felé, a közvetettől a közvetlen felé haladunk, szem előtt tartva a gyermek fejlődését és 

életkori sajátosságait. 

A tanár és a szülő részéről is fontos, hogy ismerje a rendelkezésre álló technológiát, ne féljen tőle, 

ugyanakkor ismerje minden hasznát és veszélyét. Fontos, hogy ne csak lépést tartsunk a gyerme-

kekkel, de – legalább – egy lépéssel előttük is járjunk.  

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok 7-8. évfolyamon szerzett felhasználói ismereteire alapozva, annak mélységi kiterjesztésére 

törekszünk. Az év során az operációs rendszer használatával, szövegszerkesztéssel, a prezentáció-

készítéssel, valamint a levelezéssel és az internetes kereséssel kapcsolatos ismereteik bővítése 

történik, elsősorban tapasztalati úton. Ugyanakkor fontos, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elméleti háttér és a tudatos számítógép-használat is. 

Órakeret: 54 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók által 7-8. évfolyamon megszerzett felhasználói tapasztalat. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok a 7-8. évfolyamban tanultakra építve mélyebbre hatóan megismerkednek az operációs 

rendszer használatával és képesek lesznek a tetszés szerinti tárolási szerkezet kialakítására. A 

szövegekben és a prezentációkban képesek lesznek táblázatokat, képeket, videókat elhelyezni és 

beállítani az egyes elemek időbeni viselkedését, ahol az szükséges. Elmélyítik a levelezés 
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alapszolgáltatásaival kapcsolatos tudásukat és képesek lesznek a kiválasztott témában keresést 

végrehajtani.  

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A számítógép fő részei. Számítástechnikai eszközök kezelése. Billentyűzet, egér, lemezmeghajtók, 

nyomtató, szkenner (mikrofon, hangszóró, fülhallgató), digitális fényképezőgép. Hordozható 

számítógép. Mobil kommunikációs eszközök. 

Az operációs rendszer alapszolgáltatásainak használata. Könyvtárszerkezet kialakítása háttértáron 

és adathordozón. Kiválasztott állományok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Tömörítés és 

kibontás. hálózat használatának alapszabályai. A hálózatok felépítése. A helyi számítógépes hálózat 

kezelése és szolgáltatásai. 

Szöveg begépelése, javítása, módosítása. Karakterek formázása: a betűtípus, a betűméret 

beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstílus. Mentés és nyomtatás. Szövegek, képek másolása, 

beillesztése a dokumentumba. A szövegegységek. Karakter-, bekezdés- és oldalformázás. 

Műveletek vágólappal. Ábrák, rajzok, képek, szimbólumok, objektumok beszúrása. Kisebb méretű 

dokumentum tervezése, szerkesztése (például levél, újságoldal készítése). Tabulátorok használata. 

Szövegátrendezése, keresés, csere, helyesírás. Táblázat beszúrása szöveges dokumentumba. 

Prezentációs dokumentumok felépítése, sablonok. Szövegbevitel. Képek, mozgóképek. Rajzok. 

Animációk. Táblázatok, diagramok. Vetítés, interaktivitás. 

Az elektronikus levelezés szolgáltatásai. Levelezőlisták. Közhasznú adatbázisok az interneten. 

Hasznos webhelyek. Céltudatos információkeresés az interneten, részletes keresés logikai 

kapcsolatokkal, kereső kifejezések, szűrők. Térképek az interneten. Multimédiás anyagok keresése 

és alkalmazása. Csoportos kommunikációs formák az interneten. 

A jelek sokfélesége. Az információ és az adat fogalma. Titkosírás és a kód. Kettes számrendszer. 

Számok és karakterek kódolása. Kép- és hangkódolás. Logikai műveletek. Információátvitel (tele-

fon). 

Az informatikai eszközhasználat veszélyei. Az IKT eszközhasználat és az emberi kapcsolatok, 

viselkedési szabályok. 

Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegszerkesztési és prezentációs technikák jól alkalmazhatók egyéni kiselőadások 

készítésekor bármelyik tantárgy tanulása során. Ugyanez vonatkozik az internetes 

keresőszolgáltatások alkalmazására. A számrendszerek alkalmazása a matematikához, a kép- és 

hangkódolás a biológiához és a fizikához kapcsolódik szervesen. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– a számítógép részei, felhasználói azonosítás, hálózati meghajtó, mappák, fájlok, mentés, meg-

nyitás, keresés 

– szövegegységek, karakter- és bekezdésformázás, táblázatok, képek, keresés, csere 

– prezentáció, animáció, interaktivitás 

– levelezés, levelezési lista 

– keresés, kereső-kifejezések, szűrők 

– jelek, információ, adat, kódolás, számrendszerek 
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A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– legyenek képesek az operációs rendszer alapszolgáltatásainak használatára, az adataik rend-

szerezett tárolását segítő mappaszerkezet kialakítására 

– ismerjék a szövegszerkesztő szolgáltatásait és legyenek képesek jól formázott, szöveget, táb-

lázatot, képeket tartalmazó dokumentumok létrehozására 

– ismerjék a prezentációkészítés alapjait és legyenek képesek legyenek azt tetszőleges témájú 

előadás során alkalmazni 

– legyenek képesek használni az elektronikus levelezés és az internetes keresés szolgáltatásait 

– ismerjék a számok, karakterek, képek, hangok digitalizálásának alapjait és ezek kapcsolatát az 

ember kép- és hangérzékelésével 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok a 9. évfolyamban tanultakat megismételve, rendszerezve és általánosítva megismerkednek 

a szövegszerkesztő emelt szintű szolgáltatásaival. A tapasztalattól a fizikai és matematikai háttér 

megismerésének irányában folytatjuk a számítógép felépítésének és működésének tanulmányozá-

sát. A szövegszerkesztés és a böngészés során szerzett tapasztalatokra alapozva megismerkednek 

a HTML dokumentumok felépítésével. Megszerzik első tapasztalataikat a táblázatkezelésben, majd 

erre támaszkodva megismerkednek az adatbáziskezelés alapjaival. 

Órakeret: 54 óra 

Előzetes tudás 

Az előző év során megszerzett hálózatalkalmazási tudás és tapasztalat, szövegszerkesztési és el-

méleti alapismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A 10. évfolyam a tapasztalatok rendszerezésének és általánosításának éve. Az egyik fontos cél an-

nak megtapasztalása, hogy az ismereteink rendszerezése és általánosítása hogyan vezethet új 

meglátásokhoz, új ismeretek megszerzéséhez. Ezt elsősorban a szövegszerkesztés emelt szintű 

szolgáltatásainak megismerése során tapasztalják meg, ami megérthetetlen és használhatatlan az 

előző év tapasztalati anyaga nélkül. A dokumentumok szerkezetére vonatkozó tapasztalatokat ké-

sőbb a HTML dokumentumok felépítése során is hasznosítjuk. Ebben az évfolyamban ismerkednek 

meg a táblázatkezelő alapszolgáltatásaival, majd erre alapozva az adatbáziskezelés alapjaival is. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A Neumann-elvű és más számítógépek felépítése. A számítógép és különféle perifériái. Egyes infor-

matikai eszközök működésének fizikai, elektronikai alapjai. A TCP/IP hálózat működése. IP cím, al-

hálózati maszk. DNS és névfeloldás. 

Stílusok, sablonok, körlevél. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, lábjegyzet, végjegyzet. 

Hipertext dokumentumok létrehozása és használata. Weblapok tulajdonságai. Szövegformázás. Ké-

pek tulajdonságai és formázásuk. Abszolút és relatív hivatkozások létrehozása. Táblázatok tulajdon-

ságai. Táblázatok készítése, formázása. Rétegek tulajdonságai és szerkesztése. Adatbevitel. Dina-

mikus információk. Adatok, dokumentumok elhelyezése megfelelő formátumban az interneten. 

Táblázatok használata a hétköznapi és az iskolai életben. Cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet. 

Adatok formátuma, típusai (szöveg, szám, pénznem). Az adatok szemléltetését segítőeszközök 

megismerése. Az adatok csoportosítása értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések 

levonása. Diagramok, grafikonok készítése táblázatból. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok Adattípusok, 

táblák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. Jelentés készítése, 

nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, keresés, rendezés, összesítés. Az SQL használata. 

A számítástechnika történetéből. Magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében. A 

hálózati szolgáltatások kialakulásának rövid története. A számítógépek alkalmazási területei a tár-

sadalomban. Különféle számítógéppel ellátott eszközök, rendszerek (például gépkocsi, lakás, ro-

bot). Az informatika fejlődési irányai. Az információ hitelessége. Szerzői jog. Szabad felhasználás 

körébe tartozó adatok, dokumentumok bemutatása példákkal. Felhasználói etika. 

Kapcsolódási pontok 

– a számítógép felépítésének és működésének alapja a fizika és az elektrotechnika 

– a stílusok és a sablonok nagyobb terjedelmű írott munkák (éves munkák, iskolaújság, stb.) 

készítése során alkalmazhatók 

– a táblázatkezelő szolgáltatásai táblázatok és diagramok készítése és feldolgozása során alkal-

mazhatók gazdasági jellegű tárgyak (földrajz) tanulása során 

– az adatbáziskezelés alapja a matematika, azon belül a halmazelmélet. A tanultak jól alkalmaz-

hatók az internetes ügyintézés (vásárlás, jegyrendelés, stb.) során 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– hálózat, hálózati eszköz, TCP/IP hálózat, DNS 

– stílus, sablon, körlevél 

– HTML nyelv, dokumentum 

– adattípus, adatformátum, csoportosítás, szűrés, diagram 

– relációs adatbázis, táblák, adatok, kapcsolatok, kulcs. lekérdezések, űrlapok.Szűrés, keresés, 

összesítés. SQL 

  



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
202 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– ismerjék a számítógép felépítésének és működésének alapjait 

– ismerjék a számítógép-hálózatok és az Internet működésének alapjait 

– ismerjék a HTML dokumentumok felépítését és működését 

– ismerjék a stílus és a sablon fogalmát és legyenek képesek a körlevél, tartalomjegyzék, láb- és 

végjegyzetek létrehozására 

– ismerjék és alkalmazzák a a táblázatkezelő alapszolgáltatásait 

– ismerjék az adatbázisok alkalmazását, legyenek képesek táblák, lekérdezések, űrlapok és je-

lentések létrehozására 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 11. évfolyamban folytatódik a táblázatkezelő tanulmányozása, az előző év tapasztalatait ismételve, 

összegezve erre ráépülnek a táblázatkezelő függvényei. Ez szorosan kapcsolódik az évfolyam ma-

tematika-epocháihoz is.  

Erre az évfolyamra esik az informatika-oktatás egyik csúcspontja, az algoritmizálás és a programo-

zás. A diákok az előző két évfolyamban is rengeteg algoritmust hajtanak végre, de ennek tudatosí-

tása erre az évfolyamra esik. 

Az évfolyam harmadik egysége a képszerkesztés. Itt a képek elkészítésére, különböző célú feldol-

gozására, manipulálására kerül a hangsúly. 

Órakeret: 54 óra 

Előzetes tudás 

Az előző két év során megszerzett felhasználói tapasztalat és a számítógép felépítésére és műkö-

désére vonatkozó alapismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A diákok megismerkednek az adatok rendezésével, csoportosításával, a táblázatkezelő függvénye-

ivel. Megismerkednek az algoritmus fogalmával és leírásának módjával, megtanulnak elemi algorit-

musokat programozni valamely programozási nyelven. Megismerik a digitális képek formátumait, 

azok rendeltetését, megismerkednek a legfontosabb képszerkesztési műveletekkel. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A táblázatkezelők szolgáltatásai. A táblázatok felépítése, alapfogalmak (ismétlés). Adattípusok és 

formátumok. Hivatkozások, műveletek, képletek. Képletek és adatok másolása. Hivatkozás más 

munkalapra. Rendezés. Függvények használata. Logikai műveletek és függvények. Keresőfüggvé-

nyek. 
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Algoritmusok leírása általános eszközökkel. Programozási nyelvek és a programok. Egy fejlesztő 

rendszer használata. Elemi adattípusok. Konstansok és változók. Adatok bevitele, tárolása és meg-

jelenítése, közlése. Képletek és függvények használata. Feltételes elágazások. Ciklusok típusai. 

Összetett adattípusok, tömbök. Típusalgoritmusok. Rekurzió. A programkészítés lépései. 

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai. A digitális színes képek felépítése és formátumai, típusai. 

A rajzolás eszközei. Képek vágása és retusálása. Fények és színek módosítása. Rétegek haszná-

lata. Transzformálás. Feliratok. Képek nyomtatása. 

Kapcsolódási pontok 

A táblázatkezelő emelt szintű szolgáltatásai jól beépíthetők a matematika tanításába (függvények, 

grafikonok, grafikus egyenletmegoldás). 

A képszerkesztés szervesen kapcsolódik a színérzékelés biológiájához és fizikájához. 

Az algoritmuskészítés és programozás lényegében az emberi szellemi tevékenység számítógépes 

modellje.  

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– képletek, függvények, statisztika, keresés 

– algoritmus, program, adatbevitel, manipuláció, kivitel, összetett adattípus 

– rajzeszközök, vágás, retusálás, színmódosítás, réteg, rétegmaszk 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– ismerjék és alkalmazzák a táblázatkezelő emelt szintű szolgáltatásait 

– ismerjék és alkalmazzák a képszerkesztők szolgáltatásait, valamint ezek fizikai és biológiai 

alapjait 

– ismerjék az algoritmus és a program fogalmát, legyenek képesek alapszintű programok kódo-

lására egy programozási nyelven 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 12. évfolyamban az előző három évfolyamban tanultak összegző ismétlése történik. A diákok az 

előző évfolyamban megismert szoftvereket ismétlik és alkalmazzák tantárgyi, iskolai feladatok 

elvégzése során. A hangsúly a szoftverek tudatos kiválasztására és alkalmazására kerül. 

Amennyiben lehetséges, a szoftverek köre kibővíthető hangszerkesztő, videóvágó, látványtervező 

programokkal. Az éves munkákkal kapcsolatban célszerű visszatérni az internetes keresésre, az 

elektronikus könyvtári szolgáltatásokra. Ugyanezzel kapcsolatban kitérünk a szellemi termékek 

felhasználására, védelmére, a szerzői jogra, valamint az adatvédelem kérdéseire. 

Órakeret: 54 óra  
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Előzetes tudás 

Az előző évek során megszerzett felhasználói tapasztalat.  

Tantárgyi fejlesztési célok 

Visszatekintve és kibővítve az előző három évben tanultakat el kell érni, hogy a diákok az adott 

feladathoz kiválasszák a megfelelő szoftvereszközöket és azok segítségével meg tudják valósítani 

elképzeléseiket. Tudatosan és célszerűen használják a különböző információforrásokat, kritikusan 

viszonyulnak a megtalált információkhoz. Tisztában vannak a szerzői fog alapfogalmaival, munkáik-

ban korrektül hivatkoznak az információforrásokra. Tisztában vannak a szoftverjog és az adatvéde-

lem alapfogalmaival.  

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Informatikai eszközök és módszerek kiválasztása és komplex alkalmazása. Tantárgyi és iskolai 

problémák, feladatok megoldása. Számítógéppel irányított és/vagy intelligens rendszerek. 

Könyvtárak típusai és szolgáltatásaik. A könyvtári médiumok, dokumentumok csoportosítása. Kata-

lógusok és tájékoztató eszközök. Forrás- és információkeresés. Könyvtári médiumok használata a 

tanulásban. 

Az elektronikus könyvtár lehetőségei és alkalmazása a tanulási folyamatban, a közhasznú tájéko-

zódásban. 

A szoftverek csoportosítása a felhasználói jog szerint. A szellemi termékek védelme, felhasználása 

és a szerzői jog. Alapvető viselkedési, publikálási szabályok. A szabad felhasználás köre. 

Adataink védelme. Az adatok hitelessége. Az információ és a tudás megbízhatósága. Az internetes 

források megbízhatósága. 

Vásárlás, rendelés, ügyintézés az interneten és/vagy mobilon, telefonon banki ügyintézés. Hivatalos 

ügyek intézése. 

Kapcsolódási pontok 

A szoftverek jogállás szerinti csoportosítása és az adatvédelem a XXI. században az alapvető jogi 

kultúra része.  

Az internetes vásárlás és ügyintézés lassan napi rutintevékenységnek számít. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– könyvtári szolgáltatások, elektronikus könyvtárak 

– szellemi termékek védelme, adatvédelem, megbízhatóság 

– internetes ügyintézés 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok: 

– legyenek képesek a tanulás során a megfelelő szoftver- és hardvereszköz kiválasztására, an-

nak alkalmazására 

– ismerje a szerzői jog alapfogalmait 
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– ismerjék az adatvédelem alapfogalmait, ezek alkalmazását a mindennapi tevékenységeik so-

rán 

 

A MEGÚJULT TANTERV BEVEZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK ÉS RENDELKEZÉSEK 

 

A tanterv figyelembe veszi az ebben a témakörben megfogalmazott nemzetközi ajánlásokat a Wal-

dorf-iskolák munkájával kapcsolatban. E témában kiadott legfrissebb állásfoglalás a  Hágai Kör 

2019-es chartája, amely a grémium honlapján németül és angolul is olvasható: 

 https://www.waldorf-international.org/medienpaedagogik/charta/ vagy https://www.waldorf-interna-

tional.org/en/media-education/a-charter/. 

A Digitális kultúra tárgyat 7. osztálytól vezetik be a Waldorf-iskolák és 12. osztályig taníthatják 

(az állami kerettantervben csak 11. osztályig szerepel, mint tantárgy). 

A Waldorf-kerettantervben a tantárgyra fordítható időkeret évi 36, tehát heti 1 tanóra. Ez 7-8. osz-

tályban megvalósítható a főoktatás keretein belül, vagy heti egy szakórában, valamint tömbösítve, 

témahetek, vagy epochák formájában is. Felső tagozaton megvalósítható szakórában, illetve töm-

bösített formában egyaránt. 

A Digitális kultúra tárgy céljai, témakörei, megközelítései a tantervben szereplő módon, 12 évfolya-

mon keresztül, az adott életkornak megfelelő szinten jelennek meg a többi tantárgy anyagában is.  

Az ajánlott tantervi célok és témakörök az egyes évfolyamok között átcsoportosíthatók. A javasolt 

időkeretek tanévek közötti átcsoportosítása, valamint a tantárgyi óraszámok növelése a jog-

szabályok adta keretek között szintén lehetséges. 

A megadott időkeretet 7-8. osztályban az iskolák saját döntésük szerint felhasználhatják a tantervi 

anyag analóg, vagy digitális eszközökkel történő feldolgozására is. Ahogy az iskolában egyértel-

műen felnőtt jelenlétéhez kötött az eszközhasználat, a tanterv ebben az életkorban a digitális esz-

közök otthoni használata esetén is szoros felnőtt felügyeletet és támogatást javasol. Különös jelen-

tősége van itt az interneteléréssel rendelkező okoseszközök tudatos használatára történő felkészí-

tésnek. 

Mivel a Waldorf-pedagógia pont az ehhez hasonló, erős és többoldalú szemléletformálást és támo-

gatást igénylő területek miatt fogalmazza meg az osztálytanító kiemelt szerepét az osztályok életé-

ben, ezen a műveltségterületen az első 6 évfolyamon alapvetően az osztálytanító dolgozik a gyere-

kekkel, majd ezt szerves módon folytatva a Digitális kultúra tárgyat is ő tanítja 7-8. osztályban. Ehhez 

szükség szerint bevonhat szaktanári segítséget is. 9-12. osztályig a tantárgyat megfelelő végzett-

séggel rendelkező szaktanár tanítja. 

A Nat rendeletnek megfelelően a tantervet 5. osztálytól felmenő rendszerben kell bevezetni, így az 

iskoláknak két évük van arra, hogy felkészüljenek a Digitális kultúra tárgy 7. osztályban történő be-

vezetésére, addig csak a tantervben szereplő, az osztályfoknak megfelelő tartalmak általános meg-

jelenítése a feladatuk. 

A bevezetésre rendelkezésre álló 2 év során szükség lesz a tanterv ezen részének folyamatos fej-

lesztésére és a szükséges feltételek fokozatos megteremtésére (tanárképzés, eszközellátottság bő-

vítése stb.).  

https://www.waldorf-international.org/medienpaedagogik/charta/
https://www.waldorf-international.org/en/media-education/a-charter/
https://www.waldorf-international.org/en/media-education/a-charter/
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MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 

Bevezetés 

A mozgástanterv általános célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, melynek során 

a gyermek lelki-szellemi lénye a mozgáson keresztül összekapcsolódik testi organizmusával. 

Így a tanmenet hozzájárul a mozgásérzék, a térbeli tudatosság, az egyensúlyérzék, a belső kiegyen-

súlyozottság, valamint a testi jólét érzésének fejlődéséhez a finom- és nagymotoros mozgások által. 

A mozgástanterv célja, hogy segítse a gyermeket mozgásrendszere fölötti kontrolljának és tudatos-

ságának formálásában és differenciálásában, hogy energiáit a megfelelő helyen és időben mozgó-

síthassa, és értelmesen irányíthassa. 

A tanterv igyekszik a gyermek segítségére lenni mozgásrendszere átalakításában, hogy belső moz-

gékonyságot hozhasson gondolkozásába, érzésébe és akaratába, ezáltal is lehetővé téve az egyéni 

szándék teljesebb kifejeződését. 

A tanterv a gyermek fejlődési útját korának megfelelő módon támogatja. 

A gyermek fejlődő mozgásrendszerének támogatása során kialakul a közösségi élet alapja, és azon 

keresztül, hogy a gyermek ráébred az önmaga és az őt körülvevők között fennálló kapcsolatra, valós 

szociális rátermettség fejlődhet ki. 

A mozgás tanterve igyekszik támogatni és kiegészíteni az átfogó tanterv egészét. 

A mozgás tanterve azzal a középpontban álló fejlődési folyamattal foglalkozik, melynek minden em-

ber részese: a fizikai testbe való megérkezés, a test irányítása és a test által történő önkifejezés. A 

mozgáson keresztül az individuum fizikailag lép a világba, ennek pedig elsődleges eszköze a fizikai 

test. 

A mozgástanterv az ember mozgásrendszerével dolgozik, és segít az ahhoz vezető egyéni út meg-

formálásában. Így az individuum megtalálhatja azt a biztonságos középpontot, ahonnan el tud in-

dulni a világ felé. 

 

Ezt a folyamatot támogatja a következő három tényező: 

1. a gyermekfejlődés archetipikus természetének bensőséges ismerete,   

2. magának a mozgás természetének bensőséges ismerete, 

3. a külső körülmények, erőforrások és lehetőségek.   

 

A következőkben a tanterv elemei és kulcsfontosságú gyakorlatai körvonalazódnak. A példaként 

említett gyakorlatok, játékok és azok variációinak részletes leírása megtalálható az ajánlott iroda-

lomban. Ahol külön nem említjük, az általános szempontokat és célokat kifejtő részben az idézőjelek 

között szereplő szövegrészek, és a tartalomra vonatkozó részben szereplő játékok Kim Payne: 

Gyermekeink játékai c. könyvében találhatók meg. A Bothmer-gimnasztikai gyakorlatok Gróf Fritz 

von Bothmer, az első Waldorf-iskola testnevelője által kidolgozott gyakorlatokra utalnak. Ezeket 

Bothmer Gymnastische Erziehung című könyvében írja le. 
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Bevezetés 

9-12. évfolyam 

A mozgás a fejlődés közege, amely lehetővé teszi a továbbhaladást a teljesítmény fokozását. Kis-

gyermekkortól kezdődően a motorikán keresztül lehetséges a tiszta beszéd megtanulása, a téri ori-

entáció elsajátítása, az időérzék kialakítása, ezek a tények egyértelművé teszik, hogy a mozgás, a 

testnevelés egy minden tantárgyon keresztül ható princípiumot alkot. A Bothmer-gimnasztika, az 

euritmiával együtt, az általános műveltség, az esztétikai nevelés fontos alapját képezi, valamint erő-

teljesen hozzájárul a sokoldalú és teljes egyéniség kialakításának lehetőségéhez. Ebben a korban 

már megjelenik az életmódra való hatás fontossága, mely segítheti az egészséges életvezetés ki-

alakítását a jövőre nézve. Kiemelt szempont a tartáshibák kijavítása, a szervezet teherbíró és ellen-

álló képességének határozott fokozása, az elsajátított képességekkel a különböző sportágakban 

való jártasság megszerzése, a szabályok közötti eligazodás. Elvárás a testnevelésnek, mint az ál-

talános kultúrának a szerves részeként való értelmezése. A fizikai teljesítőképesség növelésén ke-

resztül a pszichikai teherbíró képesség fokozásához is hozzájárul. Szociális aspektusból nézve 

hangsúlyos, hogy a diákok képesek legyenek tekintettel lenni egymásra, tolerálni a képességek kö-

zötti különbségeket, megtalálni a közösség számára előremutató egyéni szerepeket. Megtanulják a 

felelősség vállalását, kiállni a gyengébbek érdekeiért. Önálló döntéseket hozni, melyek a közösségi 

érdekeket képviselik és figyelemmel lenni általában a közösség egészére. 

A felső tagozatban a tanórai mozgáson kívül nagyon fontos, hogy egyéb délutáni lehetőséget is 

biztosítsunk a közösségi mozgásokra, bajnokságokra, küzdelmekre, kihívásokra. Meg kell ismer-

kedniük a tömegsport, a rekreáció fogalmával, lehetőségeivel, illetve a szabadidős sporttevékeny-

ségek széles tárházával is. 

Az újkori olimpiák mintájára szervezett Waldorf-középiskolai Olimpia biztosítja a méltó küzdelem 

lehetőségét ennek a korosztálynak. 

A felső tagozat négy éve alkalmat ad egy új minőségen keresztül bevezetni a tanulókat 

a mozgás élményébe. A négy elem és a négy dimenzió adja azt a lehetőséget, hogy a testnevelés 

órák valós tudatosságból fakadó tervszerű beavatást biztosíthassanak a 14-18 (19) éves korosztály-

nak. Ezt a folyamatot támogatják az alábbi tényezők. 

– 15. év – föld minőség; frontális sík – elülső és hátsó tér polaritása; akarati tett – következmény 

– 16. év – víz minőség; horizontális sík – fent-lent hullámzása; érzelmi labilitás 

– 17. év – levegő minőség; szaggitális sík – jó és a rossz minőség különválasztása; 

– szellemi útkeresés, szociális impulzus 

– 18. év – tűz minőség; a három síkról és az időről szerzett tapasztalatok harmonikus egységgé 

való formálása, mely a szabadság érzésének és a döntés képességének új minőségében jele-

nik meg 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A mozgás iskolázásával a cél a lelki erők növelése. Az akarati tényező előtérbe kerül. Kiemelt 

hangsúlyt kap a holtpontok legyőzése, a nehézségek cipelése, a nyugalomból való gyors 

robbanásszerű tevékenységek egyéni gyakorlása, átélése. Az egyéni küzdelmek, az egyéni 
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szembesülések a saját akarat megélését teszik lehetővé. Fontos az erő demonstratív megjelenése 

a fiúknál és a formálás, a forma alkotás lehetőség a lányoknál. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

– A tanulók már képesek erőnlétük és állóképességük önmagukhoz mért folyamatos fejleszté-

sére 

– Az eddig megtanult Bothmer-gimnasztikai gyakorlatokban való jártasság 

– Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyagot képesek használni 

– A tanult sportágak technikai és taktikai alapelemeit ismerik, azokat játékhelyzetekben képesek 

alkalmazni 

– Az elsajátított sportjátékok szabályait ismerik 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Ebben a korban a tanulóknak meg kell tanulniuk felelősséget vállalni tetteik következményeiért. Ta-

pasztalatot kell, hogy szerezzenek akaratuk megnyilvánulásáról, amely az elülső, frontális térben 

történik, és valóságosan szembe kell találkozniuk a világgal. Ehhez bátornak kell lenniük és a tuda-

tosságnak egy új szintjére kell, hogy lépjenek. Az elsajátított képességeik sokrétű egyéni fejlesztése. 

A különleges adottságokkal rendelkezőknek is lehetőségük nyílhat adottságaik fejlesztésére, ami az 

egész osztály jelenlétében differenciálással lehetséges és a közösség számára is példaértékű lehet 

egy-egy kiváló egyéni képesség megnyilatkozása, természetesen a közösség összetartására irá-

nyuló törekvés mindig elsőbbséget élvez. 

További délutáni mozgási lehetőség biztosítása. Végeredményben azzal, hogy értelmes tevékeny-

ségeket teszünk lehetővé a számukra a szabadidejükben, választási lehetőséget kínálunk fel más, 

kevésbé hasznos tevékenységekkel szemben, amelyek egyébként vonzanák a fiatalságot. Fontos, 

hogy más iskolákkal rendszeresen szerveződjenek meccsek és versenyek. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Bothmer-gimnasztika: A Plunge gyakorlat (angol, ejtsd: plándzs). Maga a gyakorlat és neve is, 

mely belevetődést, alámerülést, teljes megmártózást jelent, igen jól kifejezi mindazt, amit egy 

9. osztályos tanulónak meg kell tapasztalnia a világgal való szembenézést, a vetődést vagy 

ugrást az előtte lévő térbe, a zuhanást a gravitációba, és az áttörést, amely egy határozott, 

tudatos lépésen keresztül vezet a jelenbe/jövőbe. Ezen kívül megjelenhet még a Zuhanás egy 

pontba (Négy elem), Frontális séta (Két keresztezés ritmusa), Egyiptomi (Kettős nyolcas), Ta-

vaszi galopp, Függőleges séta (előre és hátra dőlés nélkül) 

– Testnevelés: A hangsúlyt az akadályok bátorsággal és belső összpontosítással történő leküz-

désére fektetjük. Erőfejlesztés egyéni edzéstervvel. Születésgyakorlatok, botdobások. 

– Torna: Folytatódik az előre és a hátra szaltó, legyenek nehezebb szekrényugrások egyre távo-

labbról történő elugrással, dolgozhatunk ismert talajgyakorlati elemek erőelemmé alakításával. 

Kiszúrás kézállásba. Különböző tornaszerekre való felugrások, a szereken végzett erőelemek 

bevezetése. 

Lányoknál: Ritmikus Gimnasztika – buzogány és ugrókötél gyakorlatok. 

Cirkuszművészetek: akrobatika, egyéni képességek fejlesztése. 
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– • Sportjátékok: A már ismert játékok új hangsúlyokkal, az időméréssel, játékvezetéssel és a 

tudatosabb játékkal, folytatódnak. Kerüljön előtérbe az emberfogásos védekezés gyakorlása, 

kivitelezése. Kézilabda: beállójáték, betörések, bevetődések, mint egyéni megnyilvánulások, 

gyorsindítások, lerohanások, ellentámadások szervezése. A röplabda egyre fontosabb szere-

pet tölt be a felső tagozatban: hangsúly a nyitás fogadásán és a labda saját térfélen való meg-

tartásán van. Alsó nyitás tökéletesítése, a labda tudatos irányítása, helyezése. Kosárlabda: 

emberfogásos védekezés szabályos kivitelezése, betörések, indítások, egyéni vállalások. 

Floorball, Softball. 

Atlétika: súlylökés különböző technikákkal, gerelyhajítás nekifutással. Térdelőrajt rajtgépből, vágta, 

sprint számok időméréssel, erőállóképesség, gyorsasági állóképesség, intervall, Lépcsőzés és 

emelkedő futások, terepfutások. Magasugrás, távolugrás – az elugrás dinamikája, nehezített körül-

mények között. 

Kiegészítő sportok lehetnek: íjászat, küzdősportok, falmászás, aerobik, erősítés. 

Beavatás: túrázás, kerékpározás, sziklamászás, barlangászat, akadálypályák 

Kapcsolódási pontok 

Általános szempont a korosztálynál A HORIZONT TÁGÍTÁSA, tehát az ismeretek széleskörű tárhá-

zába való betekintés minden területen és tapasztalatszerzés a saját helyükről a világban, a világ és 

önmaguk kapcsolatáról. Ezt az általános folyamatot remekül egészíti ki és erősíti meg a testnevelés 

órákon megélhető realitás; hogy saját bőrükön tapasztalják meg a valóságot, sőt, szembesülnek 

vele; hogy magukon is érezzék, hogy az ideától a megvalósulásig vezető úton szükség van a való-

ság érzékelésére; hogy a morális merevség a fanatikus idealizmus következménye erőszak és akár 

történelmi kudarc is lehet. A mozgásos órákon tetteik következményével azonnal szembesülnek. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Erő, dinamika, robbanékonyság, akarat, lelki erő, állóképesség, akadályok, nehézségek, holtpont 

leküzdése, szembesülés a valósággal, következmények viselése. Föld minőség, vertikális sík, el-

ülső-hátsó tér. 

Utasítás, szóban közlés, dinamikus, statikus és statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és osz-

lopalakzat, kéziszergyakorlatok. Álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, lökés, sebesség, gyor-

sulás, tempó, kézi időmérés, előkészítő gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, 

futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, dobószektor. Laza kötéltartás, alaplépések, tempó, sasszé, 

dinamikus erő, statikus erő. Emelés fejállásba, átguggolás, támaszugrások első íve, utánlépés, tér-

delőállások, lebegőállások, hajlított támasz, lebegőtámasz, terpeszpedzés, felkarállás, vetődési le-

ugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, alugrás, kelepfelhúzódás, térdfellendülés. Játékrendszer, egyéni 

taktika, emberfogás, elzárás, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, alakzatbontás, alakzatépítés, 

emberfogásos védekezés, helyezkedés. Szélességi mozgás, szabályalkotás, támadó-védő szerep, 

dinamikus és statikus célfelületetek, szabálykövető magatartás. Egyéni határok megismerése. Gör-

hoki, kerékpártúra, életmód, sátortábor. Korrekciós gimnasztika. Hasmánt technika. Tatami, tompítás, 

birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, társemelés. Flop technika. 
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A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok képesek az eléjük állított akadályok bátorsággal és belső összpontosítással történő 

leküzdésére 

– vállalják a küzdelmeket, egyéni képességeiket a csapat érdekében tudják mozgósítani 

– a korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban alapvető jártasságot sze-

reznek 

– kondicionális képességeik és állóképességük, monotónia tűrésük szintje javul 

– az elsajátított sportágakban növekvő tudatossággal vesznek részt 

– alkotó módon használja a testnevelés életkorához igazodó ismeretanyagát, szakkifejezéseit, 

helyes terminológiáját 

– megismeri és mindennapjai részévé teszi a mozgáshoz kapcsolódó helyes attitűdöket, a fizika-

ilag aktív életmód élethosszig tartó jótékony hatásait 

– a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és sportolás minden területén használja 

– a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően fegyelmezetten 

és határozottan törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat 

– olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásfor-

mák hatékony módon történő végrehajtását 

– relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó körülmények mellett, hatékonyan 

kivitelezi 

– a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét 

– a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan alkalmazza 

– képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikkákat az ilyen jellegű játékok, versengések, verse-

nyek közben eredményesen alkalmazni 

– a zenei ütemnek megfelelően végzi a kiválasztott ritmikus gimnasztika, illetve aerobik mozgás-

formákat 

– képes a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítására 

– rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn 

– a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit az adott játék-

helyzetnek megfelelően célszerűen alkalmazza 

– a versengések, versenyek közben toleráns a csapattársaival szemben, ezt tőlük is elvárja 

– a versengések és versenyek közben  csapatkohéziót kialakító játékosként viselkedik 

– megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére 

– az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti keringés i, 

légzési és mozgatórendszerét 
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– a családi háttere és közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez 

testmozgást 

– mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és tisztálko-

dási szabályok betartását 

– az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészségtudatos, testmozgással 

összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki 

– a szabadban végzett foglalkozások során ügyel környezete tisztaságára, rendjére 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben az életkorban a diákoknak egy másfajta tudatosságot is ki kell, alakítaniuk a környezetükkel 

szemben. Sok olyan minőséget kell kifejleszteniük önmagukban, melyek egyre inkább azt segítik 

elő, hogy önálló személyiségekké válhassanak. Például találkozást, ismerkedést egy tárggyal, a tár-

sakkal, a környezettel, beszélgetésbe elegyedést a világgal, azt, hogy a magunkba fordulás szük-

séges, ám aztán újra kifelé kell tekinteniük és töretlen belső egyensúllyal haladniuk a középpontból 

a periféria felé. Adni valamit a világnak és a kapcsolatot megtartva figyelni a következményekre. A 

legfőbb kérdés, hogyan beszélgessenek a világgal és hogyan tartsanak kapcsolatot. Lényeges a 16. 

életév okozta bizonytalan és hullámzó érzelmi világtól való eloldódás képessége, hogy a szimpátia 

és antipátia erők állandó hullámzásában megtartsák magukat. Egyre inkább fontossá válik számukra 

a tiszta gondolkodás, a növekvő ítélőképesség. A diszkoszvetés ezeknek a belső folyamatoknak egy 

mozgásban megjelenő reprezentánsa: kitűzünk magunk elé egy célt, majd azzal összekötjük ma-

gunkat. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

A tizedik osztálytól fölfelé a tanterv tulajdonképpen arra épül, amit eddig megalapozott. 

– megfelelő kondicionális képességek: erőnlét, dinamika, állóképesség, gyorsaság, gyorserő 

– megfelelő belső erő, akarat és bátorság 

– képesség az összpontosításra, az akadályok leküzdésére 

– Bothmer-gimnasztika gyakorlataiban alapvető jártasság és alkalmazás 

– csapatsportokban a védekezés, hárítás, akadályozás alkalmazása mind egyéni, mind csapat-

szinten 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Ha kilencedikben a test nehézségét sikerült meghódítani és legyőzni, a mozgásélmény új ösztönzést 

nyer. Az, hogy mélyen az érzéseikben élnek felfoghatóvá teszi számukra a forgás, a lengés, a bille-

nés mozgás vonatkozásait. A lendületszerzés és a lendület kihasználása, tudatos uralma, a forgó 

mozgásokból az irány megtalálása most életsegítségként hat a test megerősödése mellett.  

A térérzékelés tudatos használata nagy segítség a csapatjáték összehangolásában. Erős hatással 

bír a vízszintes sík alatt és felett lévő dolgok éles definiálása. Az akarat által irányított tevékenységek 
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súlypontja ebben az évben a törzs mozgásaihoz kötődik, mely kapcsolatban áll a szív, a tüdő, a 

gyomor- és a bél mozgásaival. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Bothmer-gimnasztika: A Diszkosz gyakorlat és a Séta köröző karokkal (Vízszintes séta). Ezek 

a gyakorlatok szorosan kapcsolódnak a vízszintes síkról való tudatossághoz és a középpont 

megtartásának képességéhez. További gyakorlatok: Oroszlán (Eltúlzott szélesség), Örvény, 

Mozgás a cél felé és Török (Lépés a cél felé), Függőleges séta előre és hátra dőléssel, Nyilas 

(Íjazás). Kánon variációk az ismert gyakorlatokból. 

– Testnevelés: A korábbiak folytatódnak azzal az új hangsúllyal, hogy a diákoknak meg kell ta-

lálniuk a mozgás áramában a ritmust, valamint megtapasztalni saját felegyenesedettségüket. 

Fontos lehet ebben az életkorban az esztétikai elem, és hogy a mozgásokat egyre inkább ösz-

szefüggőknek, egymásra épülőknek legyenek képesek látni. 

– Torna: Lendületszerzés (sasszé), billenések, átfordulások, csavarások, a tanult átugrások va-

riációi, elemek összekötése 

Lányoknál: Gerenda, Ritmikus Gimnasztika – labda, szalag gyakorlatok, zenére összeállított rövid 

elem-összekötések 

Fiúknál: Gyűrű, Gúlaépítés változó létszámban 

Cirkuszművészetek: szerekkel végzett páros és csoportos produkciók összeállítása 

– Sportjátékok: A már ismert játékok új hangsúlyokkal tovább folytatódnak, főleg a taktikai elemek 

kihasználására, a variálhatóságra építve. Kerüljön előtérbe a szervezett és tudatosan begya-

korolt formák éles helyzetben való alkalmazása. A védekezésben a terület és a zóna védeke-

zés bevezetésére kerüljön sor. Hangsúly a közösségi játék, az együttjátszás öröme a csoport 

dinamika és harmónia. 

– Atlétika: Diszkoszvetés lendületszerzéssel, forgással. Váltófutás rövid és hosszútávon egy-

aránt, gátfutás. Magasugrás, távolugrás – különböző technikák tanulása, csiszolása. 

– Kiegészítő sportok lehetnek: úszás, lovaglás, evezés, ultimate, thai-chi, korcsolyázás, triatlon 

– Beavatás: búvárkodás, vizes barlangászat, sárkányhajózás, surf 

Kapcsolódási pontok 

Általános követelmény A DOLGOK LÉNYEGÉNEK MEGÉRTÉSE ebben a korosztályban. A cél, 

hogy lassan, egyre inkább önálló személyiségekké váljanak a közös munka során. Öntevékeny mun-

kálkodásaikkal mindinkább találjanak önmagukra és egyben találják meg helyüket a kisebb közös-

ségükben. Lássák meg szerepüket, fedezzék fel a különböző kapcsolataik és viszonyaik minőségét. 

Növekvő ítélőképességükkel és gondolkodásuk tisztaságával kell, hogy képesek legyenek a nagy, 

érzelmi hullámzásoktól eloldani magukat. Ezt szolgálják azok a mozgások és sportágak melyek be-

vezetésre kerülnek 10. osztályban. A testi funkciók érzelmi tapasztaláson keresztül nyilatkoznak meg 

a tanulók számára, az akció-reakció és a kölcsönhatások törvényszerűségeit saját testükön tapasz-

talhatják meg. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Forgás, lendületszerzés, billenés, érzelmi hullámzás, esztétika, harmónia, áramlás, a környezet és 

a társak felfedezése, kapcsolatépítés, lényeglátás, vízszintes, csapatjáték, taktika, technika. Víz mi-

nőség, horizontális sík, lent-fent. Relaxáció, vetés, lendületszerzés, nekifutási távolság, lépéshossz, 
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lépésfrekvencia, elektromos időmérés, rávezető gyakorlat, hajlékonyság, biomechanika, kimért pá-

lya. Kézenátfordulás, fejenátfordulás, tarkóbillenés, támaszugrások második íve, kelepforgás, bille-

nés. Low-impact alaplépés, ritmus, lépéskombináció, izületi hajlékonyság. Csapattaktika, területvé-

dekezés, elzárás, felső egyenes nyitás, forgásszabály, pozíciós játék, területvédekezés. Szélességi 

mozgás, dinamikus és statikus célfelületek. Fair play, társas felelősségvállalás, thai-chi lépések. Tú-

rakenu, kajak, vándortábor. Rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, vegyesúszás, versenysza-

bályok. Izomösszehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák törekszenek a mozgás áramában a ritmus és a harmónia átélésére 

– képes felfedezni a mozgás szépségét, a mozdulatok egymásra épülését, összefüggését 

– űjabb, életkorának megfelelő, Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátít el 

– törekszik az önzetlen csapatjátékra 

– gyakorolja és továbbfejleszti az eddig megalapozott atlétikai, torna- és sportmozgásokat 

– megismeri és mindennapjai részévé teszi teszi a társas érzelmi jóllét élethosszig tartó jótékony 

hatásait 

– társas-közösségi kapcsolatai, valamint stressztűrő képességei megfelelő szintre fejlődtek 

– elfogadja a környezetvédelem fontosságát 

– a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően lelkiismeretesen 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat 

– olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásfor-

mák alkotó módon történő végrehajtását 

– relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett is 

készségszinten hajtja végre 

– a korábbi évfolyamokhoz képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, amelyet önmaga is 

tudatosan nyomon követ 

– képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések, versenyek 

közben a csapat eredményessége érdekében hatékonyan alklamazni 

– segítséggel képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani 

– a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és a tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esz-

tétikai-művészeti tudatosságát 

– a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport speciális 

mozgásformáit célszerűen alkalmazza 

– rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn. erre társait is motiválja 

– az elsajátított egy (vagy több) úszásnmeben vízbiztosan, készségszinten úszik, természetes 

vizekben is 

– önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére 

– a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit, az adott játék-

helyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza 
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– játéktevékénységét együttműködési készség jellemzi 

– a versengések és versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben, 

ezt tőlük is elvárja 

– a versengések és versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító játékosként 

viselkedik 

– megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is motiválja 

– belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását 

elősegítő gyakorlatokat 

– a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait kszségszinten sajátítja el 

– önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet 

– a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten belső igénytől vezér-

elve végez rendszeres testmozgást 

– ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat 

– a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rend-

jére, hanem erre felhívja társai figyelmét is 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Az egymástól függetlenül megtanult dolgok lassan kapcsolódjanak össze. A végtelenül távoli ele-

mekkel történő foglalatosság gondolatilag megérteti ezzel a korosztállyal a végtelen fogalmát. Ha az 

ifjú a súlyt már legyűrte, a környezetét tapasztalja, társait érzékeli, akkor képes már saját célt állítani. 

Az elérni kívánt ideálok magvalósítása felé haladva világossá válik számára a mozgás és a gondol-

kodás közötti kapcsolatot. A mozgásfolyamatok átlátása, céljainak felismerése lehetővé teszi, hogy 

lassan átvegye a test irányításának és a sporttevékenységek használatának saját felelősségét. 

Órakeret: 104 óra 

Előzetes tudás 

– a diákok képesek a mozgás áramában a ritmus és a harmónia kivitelezésére, az esztétika 

megjelenítésére 

– képesek örömöt érezni a mozdulat, a mozgás szépségében, a mozdulatok egymásra épülésé-

ben és összefüggésében értelmet látni 

– életkoruknak megfelelő, Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban jártasak, azokból összefüggő 

gyakorlatsorokat tudnak alkotni, képesek a ritmus és a harmónia megőrzésével kánonban mo-

zogni csoportokban 

– képesek a csapatérdekeknek alárendelődni, megbeszélt taktikát alkalmazni 

– az eddig megalapozott atlétikai, torna- és sportmozgásokat megfelelő lendülettel szabálysze-

rűen kivitelezni 
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Tantárgyi fejlesztési célok 

Tizenhét éves korukban a fiataloknak, célokat és ideálokat kell maguk elé állítaniuk, amelyek felé 

törekedniük lehet. Ez a választani tudás és a döntéshozatal képességét feltételezi. A gerelyhajítás 

gesztusa jól kifejezi ezt. A szimmetria, a jobb és baloldal egyensúlyban tartásának gyakorlása alap-

vető ebben az életkorban. Sok sportág kínál lehetőséget olyan képességek fejlesztésére, amelyek 

erős szimmetria érzéket kívánnak; mint például általában az ütős játékok többsége: tenisz, tollas-

labda. Ezekben sportágakban kiemelt jelentőségű, hogy az egyoldaliságot biztosan kell fenntartani 

az általános egyensúllyal együtt. Az alaposságot és a pontosságot tudatosan gyakorolhatják. Gyors 

reflexek, éleslátás, helyzetfelismerés, taktikai érzék és általános jelenlét – ezek a minőségek alap-

vető képességekként kell, hogy megjelenjenek a legtöbb sportágban. Ebben az életkorban a diákok 

elég érettek ahhoz, hogy mindezeket figyelembe vegyék és, hogy egyre nagyobb felelősséget vál-

laljanak az űzött sportokban, például a szabályok alapos ismerete és az egészséges és biztonságos 

játék által. Mostanra igazán fontos, hogy meg tudják ragadni egy játék lényegi minőségét és közben 

képesek legyenek egyéni képességeik maximális kamatoztatására. Az irányerő tudatos uralása, a 

cél kitűzése és szem elött tartása, állhatatos figyelemmel, a folyamatok kontrollálása, a mozgások 

tervezése. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Bothmer-gimnasztika: Séta a szimmetria síkban (Dr Prömm gyakorlata), Mérleg ( Nagy vízszin-

tes), Sas (Eltúlzott magasság), Gerely, Három kör, Egyiptomi (Kettős nyolcas) 

– Testnevelés: A korábbiak folytatódnak azzal az új hangsúllyal, hogy a diákoknak meg kell ta-

lálniuk a sportágra jellemző általános mozgásformákon belül a saját karakterüket, a mozgás-

formáknak sajátjukká kell válni, melyben az egyéniségük megmutatkozik. Fontos ebben az 

életkorban a letisztult sallangoktól mentes forma. 

– Torna: A „cigánykerék” minden változatban és az oldalszaltók talajon, szekrényről le. Az ismert 

szereken összeállított folyamatos, összekötő elemekkel ellátott gyakorlatsorok. 

 
Lányoknál: Felemás-korlát 

Fiúknál: Korlát, Nyújtó 

Cirkuszművészetek: kötéltánc, trapéz 

– Sportjátékok: A már ismert játékok új hangsúlyokkal tovább folytatódnak, főleg a levegő elem 

megjelenése, a könnyedség, a kifinomult elegancia jelenik meg, ezt elősegítjük a trambulin 

bevezetésével és kihasználásával kreatívan minden lehetséges körülmény között. Hangsúly az 

egyéni képességek kiemelése. Minden sportágban hangsúly a felugrás közben végzett moz-

gások pl.: röplabda: leütés, felugrásos nyitás, sánc stb. 

– Atlétika: Gerelyhajítás. Magasugrás, távolugrás – az elugrás magasságának növelése, a lég-

munka csiszolása 

– Kiegészítő sportok lehetnek: asztalitenisz, baseball, tenisz, korfball, műugrás, rúdugrás, jég-

hoki, sportlövészet 

– Beavatás: repülés, ejtőernyőzés, kötélpálya, vitorlázás, windsurf 

– Szabadidős sporttevékenységek: teke, billiard, csocsó, darts, bowling 

Kapcsolódási pontok 
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A VÉGLETEK KÖZÖTTI BELSŐ EGYENSÚLY MEGTALÁLÁSA, mint tanítási elv a testnevelés tan-

tárgyon keresztül nagyon jól érzékelhetően átadható. A térérzékelés vonatkozásában a bal és a jobb 

oldal külön választása, a kettő közötti függőleges síkra vetített szimmetria vagy aszimmetria érzé-

kelése hasonló ahhoz a folyamathoz, amelyben a 17 éves fiatal a lényegest a lényegtelentől külön-

választja, ahogy ezen a lényeg- és útkereső folyamaton keresztül megy. Tudatossá kell válni: a bal 

és a jobb kiegyensúlyozásával megtalálják a szélsőségek közötti belső nyugalmat. Összhangba és 

szimmetriába kerülnek önmagukkal és a világgal és végre határozottan meg tudják állapítani, hogy 

mi a függőleges. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szimmetria, egyensúly, közép, egyenesség, célra irányultság, alaposság, pontosság, általános je-

lenlét, éleslátás, biztonságos, önálló játék, helyzetfelismerés, választás, döntés. Levegő minőség, 

szaggitális sík, jobb-bal oldal, szociális érzékenység.Légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban 

közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakor-

latok. Hajítás, váltás, Kelepfellendülés, vállátfordulás, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-lebegő-

támasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, nyílugrás, hú-

zódás-tolódás támaszban, saslendület előre-hátra, malomforgás.. High-impact alaplépés, egyensú-

lyozási képesség. Emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, sáncolás,leütés, fel-

ugrásos felső nyitás, beugrásos-felugrásos kapura lövés, alapfelállás. Forgástechnika, besegítés, 

kreatív játék. Tervezés, kihívás, rekreáció, teljesítménytúra. Lövészet, szauna. Edzéstervezés. 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok egyre inkább képesek saját mozgásuk megfigyelésére, pontosítására 

– gyorsaságuk, szimmetria érzékük, reflexeik kifinomítására törekszenek az atlétikai mozgások-

ban és a tornagyakorlatokban egyaránt 

– fejlődik éleslátásuk, helyzetfelismerésük, taktikai érzékük 

– megragadják egy-egy játék lényegét, kifejezik egyéniségüket 

– egyre nagyobb felelősséget vállalnak az űzött sportágakban, szabályaikat alaposan ismerik 

– képesek bíró nélküli egészséges és biztonságos játékra 

– újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el 

– stresszkezelő képességei megfelelő szintre fejlődtek 

– képes elhárítani a baleseti és veszélyforrásokat, magabiztosan segíteni és elsősegélyt nyújtani 

embertársainak 

– toleráns a testi és más fogyatékossággal élő személyek iránt 

– a testedzéshez, sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően innovatívan törek-

szik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat 

– a (meg)tanult erő-, gyorsaság-,állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, tanári 

ellenőrzés nélkül alkalmazza 

– tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs képessége-

inek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli hiányosságait, és eze-

ket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti 
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– a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan és kreatívan alkal-

mazza 

– képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések, versenyek 

közben az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva a csapata érdekében 

hatékonyan alkalmazni 

– önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, majd 

bemutatni 

– a torna, a ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esz-

tétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőkészségét 

– önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására 

– a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az 

adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alklamazza 

– játéktevékénységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

– a versengések és versenyek közben képes a bírónélküli játék kivitelezésére 

– képes a szabálykövető játékvezetésre 

– mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése 

– a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan 

rögzíti 

– a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől vezér-

elve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást 

– megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Elérhető a teljes kiképzett individuális mozgásélmény. Ezt aláhúzhatja minden, már ismert minőség, 

forma, mozgás ismételt gyakorlása. Minden területen lehetőséget és impulzust kell adni, ahhoz, 

hogy az egyéni tudást és a teljesítőképességet javítsuk. Az eddig elért sokoldalúságot most már 

bátran felválthatja egy bizonyos individuális specializálódás. A mozgásélet önálló felelősségének 

teljes körű átvétele. 

Órakeret: 108 óra 
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Előzetes tudás 

– a diákok képesek a saját mozgásuk megfigyelésére, pontosítására 

– gyorsaság, éleslátás, helyzetfelismerés, taktikai képesség birtokában vannak 

– az ismert játékok lényegét ismerik, képesek megmutatni egyéni képességeiket 

– a tanult sportágak szabályrendszerét ismerik, képesek a felelősségteljes, sortszerű küzdelemre 

– képesek bíró nélküli egészséges és biztonságos játékra 

– a gyengébb képességű társaikat bevonják a játékokba 

– Bothmer-gimnasztikai koreográfiát tudnak létrehozni, egyénileg és csoportosan is 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Ebben az életkorban az ifjú el kell, hogy érjen egy bizonyos fokú szabadságot a tér különböző sík-

jaiban, és ezen keresztül össze kell tudni hangolnia gondolkodását, érzéseit és akaratát. Ismernie 

kell a tevékenységek egész sorát, melyek a térben való tájékozódását és éberségét segítik. Felele-

veníteni a gyermekkori játékokat azokban érett személyiségként új minőségeket felfedezni. Mind az 

iskolában, mind tanórán kívül lehetőséget biztosítani az egyéni, kiváló teljesítmény eléréséhez. Biz-

tatni őket arra, hogy megszerzett ismereteiket bátran adják át a fiatalabb korosztálynak, amikor csak 

lehetőségük van rá. Elismerve a fiatal felnőtt érettségét további fejlődésre ösztönözni őket, és arra 

sarkallni, hogy mások segítése által készségeit elmélyítse. Az eddig elsajátított ismeretek álljanak 

egy egységes egésszé össze. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Bothmer-gimnasztika: Az emberi forma hármas térbeli minőségéről szerzett tapasztalatok a 

Kereszt (Hosszú záró) gyakorlatban érik el csúcspontjukat. További gyakorlatok: Fordulás a 

döntött síkon ( Forgás döntött tengely körül), Dóm. Tematikus ismétlése az eddig megismert 

gyakorlatoknak. 

– Testnevelés és sport: Az eddig megismert tevékenységekben és sportokban, a gyakorlások 

során, a magas szintű képességek kifejlesztéséig kell, hogy eljussanak a diákok. Különösen 

érdekes lehet a fiatalok számára, ha végigvezetjük őket iskolai pályafutásuk testnevelés tan-

tervén egészen az alsó tagozattól kezdődően. Újra játszhatjuk a játékokat és elvégezhetjük a 

gyakorlatok teljes sorozatát. Mindez lehetőséget ad a fejlődési folyamat egyes állomásainak 

alaposabb megfigyelésére és azok egymáshoz való viszonyainak feltárására, az összefüggé-

sek feltárására. 

– Egyéni, önálló gyakorlás képessége 

– Beavatás: tűzzsonglőrködés 

– Szabadidős sporttevékenység: golf, strandröplabda, sqwash 

Kapcsolódási pontok 

A TISZTELET BEÉRÉSE AZ EMBER ÉS A VILÁG IRÁNT. A 18-19. éves fiatal azt akarja tudni, hogy 

ő, mint egyedi ember, milyen hatással tud lenni a világ gazdasági, szociális, technikai, politikai me-

netére. Akarja tudni, hogy, hol az ő helye a világ egészében. Minden tantárgyban összefoglalásra 

kerül mindaz, amit a tizenkét év során tanultak. Filozófiai, pedagógiai kérdések során átfogó kép 
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megrajzolása a Waldorf-pedagógia sarokpontjairól, mely az emberi lény természetének alakulását 

és a világban elfoglalt helyét tekinti vizsgálata tárgyának. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Az emberi fejlődés útja, idő, filozófia, összegzés, átlátás, megértés, összefüggések keresése, egyéni 

képességek, tudás átadása, tűz minőség, érettség, térirányok és síkok. Kéziszergyakorlatok össze-

állítása, bemutatása, atlétikai verseny, torna és sportjáték versenyek megszervezése, lebonyolítása. 

Kombi impact alaplépés, koreográfiák bemutatása. Játékvezetés, támadó és védekező stratégia, 

pozíciós játék. Játékalkotás, táncszók. Bemutatók. Tudatosság, kitartás, stresszkezelés, Országos 

Kéktúra. Wellness. Stresszkezelés 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok a tevékenységek egész sorát ismerik, amelyek a térben való tájékozódásukat és éber-

ségüket segítik 

– alapvető ismereteket szereznek a tanulmányaik során megismert tevékenységek (játékok, 

torna- és Bothmer-gimnasztika gyakorlatok, atlétikai és sportmozgások) egymáshoz való viszo-

nyáról, a gyermek illetve az ifjú fejlődésének kapcsolódási pontjairól a mozgásfejlődéshez 

– megszerzett ismereteiket fiatalabb társaiknak különböző és egyéni módokon képesek átadni 

– képesek a Bothmer-gimnasztika gyakorlataiból egy meghatározott tartalomhoz koreográfiát ké-

szíteni 

– megismeri és tiszteletben tartja a szexuális kultúra alapelveit 

– elfogadja az egészségügyi szűrések fontosságát 

– a testedzéshez, sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően kezdeményezően 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat 

– tanári ellenőrzés nélkül digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs képessége-

inek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli hiányosságait, és eze-

ket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti 

– képes új, változó szabályokkal, kreatívan versengeni, versenyezni, a szabályjátékok alkotó ré-

szese 

– képes szabálykövető játékvezetésre 
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GYAKORLATOK 

Bevezetés 9 – 12. évfolyam 

A Waldorf-iskolák gyakorlata azt mutatja, hogy a diákok világ iránti érdeklődését nem lehet pusztán 
az iskolapadban kielégíteni. Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor olyan jelentős életmódbeli változá-
sok álltak be a társadalomban, amelyek fokozatosan elszigetelik a fiatalokat az élet olyan fontos 
területeitől, mint pl. az élelmiszerek előállítása, az idősek, betegek ápolása, a használati tárgyak 
készítése. Nagyon fontos tehát, hogy ezeken a területeken ne elméleti, hanem gyakorlati módon 

legyenek jelen a diákok. 

A felső tagozatban végzett gyakorlatoknak emellett fontos jellemzője, hogy nem szakmai jellegű 
képzést adnak, erre a rendelkezésre álló idő nem is lenne elegendő. A gyakorlatok megtartását tehát 
elsősorban a pedagógiai célok indokolják. Az itt következő gyakorlatok a megfelelő években egymás 
mellett is elvégezhetőek, de ki is válthatják egymást. Összességében tanácsos lenne minden tan-
évben 4-5 hét gyakorlatot tartani, ezek elosztása függ az iskola helyi lehetőségeitől. 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT  

9. évfolyam 

Célok és feladatok 

A 9. évfolyam alapvető, legfontosabb gyakorlata a mezőgazdasági gyakorlat egy biodinamikus gaz-
daságban. A 15 éves korosztály a felső tagozatba lépett. Az intellektuális nevelés az alternatív isko-
lákban ekkor már egyre intenzívebbé válik. A testi-lelki egyensúly megteremtése érdekében a me-
zőgazdasági gyakorlat egyik legfontosabb feladata az ehhez való segítség nyújtása. A kamaszok a 
rájuk jellemző, megnyúlt végtagjaikkal sokszor nehezen tudnak koordináltan bánni. A kertben és a 
mezőgazdaságban végzett napi nagy fizikai erőt igénylő sokféle tevékenység segíti őket abban, 
hogy otthon érezzék magukat a saját testükben. Meg kell tanulniuk a bennük ébredő új erőkkel is 
bánni. A gyakorlat napi rendszeres ritmusa pedig a lelki egyensúly megtalálásához ad segítséget. 
Mindezekhez társul, hogy a munkájuk eredménye látványos lesz: megismerik és átélik a hasznos 
tevékenység örömét. 

 

A 9. osztályos gyakorlat szempontjai: 

– környezeti nevelés 

– gyakorlati tevékenység életszerű oktatása, ami jól kiegészíti az elméleti tárgyak oktatását 

– az élő és élettelen természeti környezettel való közvetlen találkozás helyszínének megterem-

tése 

– az alkotó tevékenység és az ápoló felelősség gyakorlásához lehetőség biztosítása 

– észlelési gyakorlat a közvetlen természeti élmények hiányának kiegyenlítésére 

– az üzem és a gépesítettség: a lóval és a géppel való munkavégzés kérdése 

– az általános ismeretek fejlesztése a kertművelésről, valamint az élelmiszerek származásáról 

– az együttesen végzett munka révén megtapasztalhatják a szociális élet alapjait 

– párhuzamosan élhetik át a gazdálkodásban rejlő egyensúlyt és harmóniát a közösen végzett, 

összehangolt munka harmóniájával 
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– motiváció fejlesztése a más tantárgyakkal való kapcsolatok révén (biológia, történelem, mate-

matika stb.) 

A cél egy belső „kép” létrehozása, amit a tanulók, kísérő tanárok és szülők a biodinamikus üzemi 
gyakorlat során kapnak – mezőgazdasági, kertészeti, és nem utolsó sorban: a szociális alapokon 
történő működés körvonalainak megismerése során. Egyúttal felismerik, hogy a kert- és mezőgaz-
dálkodás egy termelő tevékenység, ahol költségek és bevételek vannak, ahol a gazdálkodás ered-
ményessége biztosítja az ott dolgozók megélhetését – miközben az értékesítésen keresztül mások 
élelmezéséről is gondoskodik. Hasznos, ha a gazdaság vezetője a gazdaság és a közgazdasági 
környezet reális gondjairól beszél, úgymint a termelési költségekről, a termékek áráról, új berende-

zések beszerzésének szükségességéről, az európai-uniós és a hazai kifizetések helyzetéről stb. 

A gyakorlat során a gazdaságról, annak földrajzi, gazdasági, és szociális adottságairól, valamint a 
napi munkamenetről naplót kell vezettetni a diákokkal, amely elősegíti a saját tapasztalatok, élmé-
nyek tudatos feldolgozását. Hasznos a gyakorlatot követő általános megbeszélés az osztállyal. Az 
előadásokról is jegyzetet kell készíteniük. Művészi munkaként a környező tájról, annak elemeiről és 
a legelő állatokról végeznek megfigyelést, készítenek rajzokat. 

A kertészeti és mezőgazdasági gyakorlat nehezen képzelhető el a kertművelés oktatása nélkül. Ez 
tulajdonképpen előfeltétele a gyakorlatoknak. Ugyanakkor a mezőgazdasági gyakorlat egy komplex 
képet alakít ki az emberi létezés alapvető feltételeiről. Ez a fajta komplexitás segít a gyerekeknek 
kapcsolódási pontokat találni, illetve egyre nagyobb rálátást biztosítani a kertben, a gyümölcsösben, 
a szántókon, az istállóban, a konyhában és a ház körüli munkákban végzett tevékenységek sokrétű 
összefüggéseivel. 

A történelmi gyökerekre visszatekintve: a Benedek-rendi szerzetesek a keresztény tanok mellett a 
faluközösségeknek a hosszútávon önellátást biztosító, új mezőgazdálkodási kultúrát is tanították. 
Az önellátó közösségek rendeződésében ezek az „alapképletek” a mai napig fellelhetők. Az évszá-
zados szerzetesi inspirációt követően az európai mezőgazdálkodási gyakorlatban – Észak-Európá-
tól a Balkánig – mindezek nyomai odafigyeléssel felismerhetőek. Ez az örökség az elmúlt években 
– és nem csak Európában – minden korábbinál nagyobb támadásnak lett kitéve. A támadás közve-
títői egyik oldalról a globalizált élelmiszer-ellátó rendszerek, másik oldalról pedig az ezekkel szoro-
san összekapcsolódó génmódosított növények termesztésében, az ún. GMO élelmiszerek előállítá-
sában érdekeltté tett vállalatok. Ma elsősorban az ökológiai gazdaságok, azon belül a teljes körű 
gazdálkodást folytató biodinamikus üzemek azok, ahol a hagyományosnak tekinthető, hosszútávon 
is fenntartható mezőgazdálkodás, élelmiszer előállítás és feldolgozás a piacon is megjelenni képes 
késztermékek előállításával kapcsolódik. 

A Rudolf Steiner, a Waldorf-pedagógia és a biodinamikus mezőgazdálkodás alapjainak megterem-
tője által több előadásban körvonalazott egységes ember- és világkép megismeréséhez a teljes körű 
mezőgazdasági üzem lényegének és napi életének megismerése is hozzásegíthet. A biodinamikus 
gazdaságban az egymással szervesen összekapcsolódó munkafolyamatok – az értékesítést is be-
leértve – erős és stabil képét adják a környező világban is meglévő szerves összefüggéseknek. Egy 
ilyen gazdaság a takarmány- és élelmiszernövény termesztés, az állattenyésztés, a vízgazdálkodás, 
a gyógynövény és zöldségkertészet valamint a gyümölcstermesztés egyensúlyát mutatja egy adott 
földrajzi, szociális és közgazdasági környezetben. A mezőgazdasági gyakorlatnak szervesen kell 
kapcsolódnia az iskolákban zajló kertművelés tantárgy oktatásához. A mezőgazdasági gyakorlatok 
elsődleges feladata, hogy hozzájáruljon a gyerekek egészséges fejlődéséhez. Az elmúlt években 
Közép-Kelet-Európában sajnálatos módon csökkent a mezőgazdaság jelentősége. Ennek egyik oka 
a jelentősen megnőtt élelmiszer behozatal, elsősorban a feldolgozott termékek terén, de oka a me-
zőgazdálkodás jövedelmezőségének csökkenése is. Ezzel együtt jár a veszélye annak, hogy az 
iskolákban is háttérbe kerülhet környezetünk, a kert- és mezőgazdálkodás, valamint a mezőgazdál-
kodással párhuzamosan történő tájgazdálkodás fogalmának és gyakorlatának megismertetése is. 

A mezőgazdasági gyakorlat sikere érdekében a gyerekek fogadására mind a gazdaságnak, mind a 

kísérő pedagógusoknak felkészültnek kell lennie. 

A 9 . osztályos mezőgazdasági gyakorlat kiegészülhet erdészeti gyakorlattal, de lehetséges a 10. 
osztályban történő megismétlése is, ahol Rudolf Steiner javaslata alapján a diákok az oltás, a szem-
zés és a megporzás témakörökkel foglalkoznak. Ekkor egy háromnapos terepgyakorlat alkalmával 
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elsajátíthatják a szőlő és a gyümölcsfák oltásának és szemzésének technikáját. A gyakorlati munka 
mellett a tanulók előadásokat is hallgatnak a fenti témakörökben. 

Javasolt témakörök 

Az alábbi összeállítás körvonalazza azon témaköröket, amelyekkel mezőgazdasági gyakorlatokon 
a résztvevők az elméleti és gyakorlati oktatás keretében találkozhatnak. Egy-egy gyakorlat során 
természetesen minden témakör nem kerülhet elő, ez a gyakorlat hosszától, időpontjától (az évszak-
tól) és a meghívott előadóktól is függ. 

– a mezőgazdálkodás lényege 

– a mezőgazdasági üzem egységei: 

– szántóföldi növénytermesztés 

– takarmánynövény termesztés 

– étkezési és ipari növények termesztése 

– állattenyésztés és állattartás, ezen belül: a szarvasmarha jelentősége 

– zöldségtermesztés 

– gyümölcstermesztés 

– gyógynövény termesztési alapismeretek 

– erdőgazdálkodási alapismeretek 

– tájgazdálkodás 

– a gazdaságban dolgozók kapcsolata az üzemmel és ezen keresztül az oktatási fel-

adatokkal, 

– szociális vetület: a gazdaság dolgozói – a gazdaság támogatói – a fogyasztói kör 

– a növények egészséges fejlődésének feltételei 

– mi a különbség az élettelen kőzet és a termőtalaj között ( geológiai és talajtani alapismeretek) 

– a vegyszeres mezőgazdálkodás kialakulásának körülményei; a vegyszerhasználat hatása a 

termőföldre és a környezetre, környezetvédelmi és humán egészségügyi veszélyek 

– a levegő nitrogénjének megkötése ( pillangós növények, szántásos talajművelés) 

– a komposztálás és a talajmunka: mit jelent a megfelelő talajélet a növények számára 

– a komposztálás hatékonyságának fokozása pl. biodinamikus preparátumok segítségével 

– a növényszaporítás módjai 

–  mi a különbség a természetes táj és a kultúrtáj között 

– a kultúrtáj megőrzésének és ápolásának alapeszköze: az ökológiai mezőgazdálkodás, ezen 

belül a biodinamikus gazdálkodás, mint a növénytermesztés, takarmánytermesztés, állatte-

nyésztés és trágyagazdálkodás egyensúlyára törekvő mezőgazdálkodási mód 

– hogyan alkothat „életközösséget” a talaj, a növény, az állat és az ember 

– az egészséges táplálkozás kérdései 
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– a GMO és az emberi felelősség kérdései 

– a GMO növények termesztésének veszélyei. (Alapelv: ökológiai gazdálkodás nem le-

hetséges GMO növényekkel és azok környezetében sem.) 

Órakeret: 72 óra 

Szerezhető tapasztalatok 

A megfelelő szakmai (mezőgazdasági, kertészeti és pedagógiai) felkészültséggel vezetett foglalko-
zások során a mezőgazdálkodáson keresztül a tanulók az évszakok változásának tudatos figyelem-
mel kísérésével átélhetik az év nagy ritmusait. Erre ma különösen fontos figyelni, mivel a nagyfokú 
gépesítettség és ez elektronikus információáramlás özönében könnyen megtörténhet az elszakadás 

a természeti folyamatoktól. 

A szakmai ismeretekkel párhuzamosan szempontként tűztük ki, hogy a gyerekek a kertészeti és 
mezőgazdasági tevékenységeken keresztül képessé váljanak saját lehetőségeik felismerésére. Az 
élővel (az élő környezettel, növényekkel, állatokkal) való munka elengedhetetlenül fontos a felelős-

ségre nevelés szempontjából is. 

Az 5-10 napos mezőgazdasági gyakorlatokon végzett aktív tevékenység során a gyerekek alapvető 
ismereteket sajátíthatnak el: mindenekelőtt megtanulnak balesetmentesen bánni az alapvető kézi 
szerszámokkal (kapa, ásó, gereblye, kasza, sarló, fűrész, kalapács…). 

Megismerik a növénytermesztés legfőbb célját, az élelmiszer-termelés alapjait. 

Megismerik és tapasztalják a vetőmag fogalmát, a vetést és ültetést, a növényápolást, a betakarítást, 
a terményfeldolgozás és tárolás alapjait. 

Megismerkedhetnek a humusz fogalmával és annak a Föld termőképességében betöltött szerepével. 

„Kétkezi” tapasztalatot szereznek arról, hogy a komposztálással hogyan növelhető a talaj termé-

kenysége – ez egyben a környezetvédelem egyik alappillére. 

Megismerik a mezőgazdasági üzem és a kert környezetének élővilágát, miközben részt vesznek 
magában a zöldség-, gyümölcs-, gyógynövény- és virágtermesztési folyamatokban. Mindezek olyan 
képességek kibontakozását segítik elő, amelyek a tevékeny ember által a mezőgazdálkodás során 
alakított kultúrtájhoz való kapcsolatuk formálásához szükséges. A foglalkozások során megjelenik a 
felelős tájgazdálkodás fogalma és gyakorlata is. 
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FÖLDMÉRÉSI GYAKORLAT  

10. évfolyam 

Célok és feladatok 

A diákoknak a gyakorlat kapcsán meg kell tapasztalniuk, hogy a matematika nemcsak az összefüg-

gések megértéséről szól, hanem arról is, hogyan tud valaki pontos számításokat végezni, és azt 

megbízhatóan ellenőrizni. A hozzátartozó matematikai tartalom a logaritmusszámítás, a szinusz- és 

koszinusztétel, valamint az ezeken alapuló számítási eljárások. 

A 16 évesek, akiket nemcsak az összefüggések megértése érdekel, hanem konkrét tapasztalatokat 

akarnak szerezni, szakmailag megalapozott önállósághoz jutnak, amely próbára teszi úgy értelmi 

képességeiket, mint fizikai akaratuk latba vetését. 

Javasolt témakörök 

A gyakorlat felöleli a térképkészítés alapvető lépéseit a földméréstől egészen a térkép megrajzolá-
sáig. A diákok benyomást szerezhetnek arról, hogyan hozzák létre a mindennapos használati tárgyat, 
vagyis a térképet, és megismerik az építési munkákhoz szükséges tervezés alapját képező földmé-
rés jelentőségét. A mérések rábírják a diákokat, hogy alávessék magukat a munka céljából, az al-
kalmazott mérési módszerből és a mérőberendezésből adódó objektív követelményeknek. Gondos-
ságuk, türelmük és önbecsülésük szükséges ehhez a munkához. Megismerik a lehetséges hibafor-
rásokat, és gyakorlati fogalmat alkothatnak a pontos munkavégzésről. 

– a legtöbb mérés csoportmunka eredménye 

– meg kell állapodni a munkamegosztásról, és azt be kell tartani 

– sok mérési folyamatban az idő is és a hely is szerepet játszik 

– az egyes diákoknak figyelemmel kell kísérniük a teljes folyamatot, nehogy elmulasszák azt a 

pillanatot, amikor a rájuk eső munkát el kell végezniük 

– a térkép megrajzolása gondosságot és pontosságot követel 

– képzelőerejük és absztrakciós képességük erősödik 

– a pontosság fogalma kitágul, mivel a mérést is és a rajzolást is pontosan kell végezni 

– meg kell beszélni, és tisztázni kell a hibákat, azok okait, és kijavításuk lehetséges módjait 

Különféle ezzel kapcsolatos témákat is érinteni kell, éspedig az országos földmérési alaphálózatot, 

a térképészetet és a földgömb ábrázolását sík lapon, a földrajzot és a csillagászatot. 

Órakeret: 72 óra 

Szerezhető tapasztalatok 

A diákok megismerik a pontos térképek előállításának módját. 

Azok a diákok, akiknek a komplikált összefüggések megértése nehézséget okoz, új módon közelít-
hetik meg a matematikát ezen a gyakorlati aspektuson keresztül, ami inkább a biztonságra és a 
bizonyosságra helyezi a hangsúlyt. 

A gyakorlat függ egyrészt a tervezéstől, másrészt attól, hogy milyen súlyt fektetnek rá, illetve az 
iskola helyétől és lehetőségeitől. Időtartama 1-2 hét közötti. Ha csak 1 hét áll rendelkezésre, akkor 
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a gyakorlatot a megelőző órákon elő kell készíteni, és a térképet nem a helyszínen, hanem a gya-
korlatot követő szakórákon kell az iskolaév során megrajzolni. 

 

 

NÉPRAJZI GYŰJTŐMUNKA ERDÉLYBEN  

10. évfolyam 

Célok és feladatok 

A fiatalok figyelmét ebben az életkorban az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet életformája 
felé fordítjuk, így kerül sor egy erdélyi, 2 hetes néprajzi gyűjtőmunkára. A gyűjtőmunka során konkrét 
adatokra, az életformára jellemző pontos megfigyelésekre van szükségük, és ez jótékonyan segíti 
őket abban, hogy az életkorukból adódó nehézségeiken felülemelkedjenek. 

Ennek a gyakorlati munkának nem titkolt célja az is, hogy a tanulókban előhívjuk a sokban sajátos 
viselkedés-és életformát képviselő emberek iránti érzékeny, befogadó figyelmet, megértést, valamint, 
hogy a megélt tapasztalatokon keresztül elmélyítsük történelmi, geopolitikai ismereteiket. A gyakor-
lati munka sokban segítheti a fiatalok egymás iránti felelősségérzetének erősítését is, hiszen a meg-
látogatott falu életét csoportokban dolgozzák majd fel. 

Ennek a gyakorlatnak fontos jellemzője még annak komplex jellegében rejlik; a tanulók tapasztalatot 
szerezhetnek arról, miként függenek össze egymással az életforma egyes elemei, pl. a földrajzi 
adottságok a történelmi folyamatokkal, a kialakult életterekkel, a tárgyi világgal, a hétköznapi és 
ünnepi szokásrendszerrel, stb. 

A terepgyakorlatra az osztályfőnöki vagy más órák keretében az iskolában illetve otthoni feladatok 
formájában készülnek fel a diákok. Az osztály tanulóiból ekkor több témának ún. „szakértői” csoport-
jait szervezzük meg, melyek saját témájukban mélyednek el az előkészítő hetek során. 

Javasolt témakörök 

– hétköznapi életforma 

– ünnepi szokások 

– a lakóhely és környezete 

– népművészet (beleértve a népzenét, táncot) 

– nyelvjárások 

– a terepmunka során újabb csoportok alakulnak, melyekben minden témának a „szakértője” je-

len van, hogy az előre megszerzett tudását a csoportjának átadja 

– A tanulók egy pontos feladatsorral érkeznek a faluba, melyet a csoportjukkal együtt teljesíteniük 

kell. Némely feladatot már otthon elvégezhetnek. Ebben a feladatsorban fontos elemek: 

– a falu földrajzi elhelyezkedése 

– a falu lakosságának, intézményeinek bemutatása 

– Erdély  rövid történelme 

– a falu történelme; (pl. Orbán Balázs alapján) 

– egy – lehetőleg három generációs – család összetételének pontos ismertetése 
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– egy idős emberrel készített életútinterjú 

– a család hétköznapi életének bemutatása, szokások, ételek, tárgyi világ, munka(hely), 

öltözködés, állattartás, stb. 

– a család ünnepnapjainak bemutatása, szokások, ételek, öltözet, stb. 

– a ház, az udvar alaprajza 

– művészi igénnyel készült rajzok, festmények 

– népművészeti motívumok, jellegzetes tárgyak, díszítő elemek 

– lehetőség szerint népdal, mondókák, mesék, stb. gyűjtése 

– a köznyelvtől eltérő nyelvi elemek a hangrendszer, szókészlet, nyelvtani rendszer te-

rén 

Órakeret: 72 óra 

Szerezhető tapasztalatok 

A fiatalok a terepen megszervezik a fogadó családdal való ismerkedésüket, és felelnek a jó kapcsolat 

kialakításáért. 

Részt vesznek a családok életében – pl. kerti, mezei munkájukban. 

Tapasztalatokat szereznek a település történelmi, földrajzi, gazdasági adottságainak és a kialakult 
életformának összefüggéseiről. 

Fejlődik szociális érzékenységük: megtapasztalják és megtanulják megbecsülni a kialakult kultúra 
gazdagságát és egyszersmind egyszerűségét. 

A néprajzi gyűjtőmunka egyben szociális gyakorlattá is alakulhat, amennyiben az osztály olyan kö-
zösségi munkát is végez a meglátogatott falu számára, mely maradandó értékként maradhat ott 

hazajövetele után. 

 

SZOCIÁLIS GYAKORLAT 

11. évfolyam 

Célok és feladatok 

A fiatalok most először lépnek ki önállóan osztályközösségükből, és vesznek részt egy többhetes 
szociális gyakorlaton. Életkorukból adódóan a felelősséget már személyesen is vállalni tudó énjüket 
szólítjuk meg ezzel a munkával, és ezáltal kapcsolódunk az évfolyam más tantárgyaihoz – irodalom, 
társadalomismeret – mintegy betetőzve az eddigi folyamatokat. Sokszor megrázó élményeket sze-
reznek, hiszen gyakorlatuk során súlyos betegségekkel, helyzetekkel küszködő emberekkel talál-
koznak, ezáltal saját életüket, élethelyzetüket reálisabb megvilágításban képesek látni. 

A szociális gyakorlat önkéntes munkát jelent, melynek során a fiatal egy csoportban egyedül, azaz 
osztálytársának támasza nélkül áll helyt a rábízott feladatban. (Egy intézménybe, amennyiben több 
munkaterülete van, több tanulót is küldhetünk.) A színterei lehetnek: csecsemőotthon, vakok intézete, 
öregek otthona, baleseti sebészet, Pető Intézet, más fogyatékkal élők otthona/intézete, stb. 

A gyakorlat végén az osztály egészével több órán át feldolgozzuk a tapasztalatokat, ekkor a fiatalok 
kicserélhetik élményeiket, megoszthatják érzéseiket a többiekkel és a tanárokkal. 
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A fiatalok a gyakorlat végén egy munkájukat értékelő jellemzést kapnak, melyet az iskolának bemu-
tatnak. 

(Egy intézménybe, amennyiben több munkaterülete van, több tanulót is küldhetünk.) A színterei le-
hetnek: csecsemőotthon, vakok intézete, öregek otthona, baleseti sebészet, Pető Intézet, más fo-
gyatékkal élők otthona/intézete, kórházak, speciális gondozást igénylő embereket ápoló és foglal-

koztató intézetek, pl. iskolák, műhelyek, otthonok, óvodák, gyermekotthonok stb. 

Javasolt témakörök 

– szociális peremcsoportokkal végzett munkából származó tapasztalatok észlelése 

– speciális gondozást igénylő, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek életrajzai-

nak megismerése 

– a napi rutinfeladatok megtapasztalása a szociális intézményekben. 

– speciális gondozást igénylő, vagy rokkant emberek gondozási munkái 

– felelősségérzet mások iránt 

– pánikmentes, a helyzetnek megfelelő ténykedés 

– az ápoló- és oktatószemélyzet szakmai problémáinak megismerése 

– különféle szociális felelősségmodellek és beilleszkedés megtapasztalása 

Órakeret: 72 óra 

Szerezhető tapasztalatok 

– az intézet napi munkafolyamatának átélése és végzése 

– egyszerű gondozási és ápolási feladatok elvégzése, mint pl. mosdatás, kötözés, etetés, öltöz-

tetés, sétáltatás, játszás. 

– nehéz élethelyzetekkel való megismerkedés 

– az intézmény történetének megismerése 

– az intézmény szervezeti felépítésének és más intézetekkel való kapcsolatainak megismerése 

 

 

IPARI GYAKORLAT  

11. vagy 12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A legújabb technológiák tanulmányozása, a velük végzett munka, valamint ezeknek a földre és az 
emberekre gyakorolt hatása által a diákok megtanulják értékelni azt a kort, amelyben élnek, és ame-
lyért felelősséget akarnak vállalni. Ez az ipari gyakorlat bepillantást enged számukra az emberek 
nagy csoportjai által végzett olyan léptékű munkába, amelyet egyedülálló emberek soha nem tudnak 
elérni. Másrészről viszont megtapasztalják, hogy a koordináció segítségével az egyes emberek ho-
gyan működnek közre az ilyen nagy léptékű eredmények elérésében, amelyek nélkül a mai emberek 
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szinte nem tudnának létezni. Ugyanakkor láthatják az egyes emberek önmegvalósítási gondjaiból 
ébredő szociális problémákat. Ezeket a tényeket, valamint az ezen problémák megoldására irányuló 
kísérleteket egyszerre tapasztalják meg a diákok. Az ipari gyakorlatot követő megbeszéléseken kell 
kidolgozni, hogy az egyének kulturális és szellemi törekvéseinek csak rájuk tartozóknak kell lenniük 
(szabadság), hogy a jogi szabályozásnak mindenkire egyformán kell érvényesnek lennie (egyenlő-
ség), és hogy felebarátaink fizikai és szellemi szükségleteire vonatkozó gazdasági gondjainak test-
véri alapokon kell állnia (testvériség). Ez az emberi élet hármas alapeszméje, amelyet a diákok az 
iskoláskoruk alatt újra és újra átélnek, és amelyeknek a társadalom iránti megértéshez és a munka 
motivációjának kialakulásához kell vezetniük. 

Sok iskola, főként Svájcban, kidolgozott a 10-12. osztályosoknak felső tagozatos programot, amely-
ben pl. heti két napot – gyakorlatszerzés céljából – munkahelyen töltenek. Ezáltal az iskolai órarend 
némileg rövidebb, ugyanakkor viszont hosszú munkával töltött időt nyernek. A munka világával így 
kialakított érintkező felület által keltett motiváció igen hasznosnak bizonyult. Más iskolákban, főként 
Németországban, javasolt a hosszabb ideig tartó tanonckodás a gyakorlati tárgyakból az iskola ke-
retein belül, pl. gyermekgondozás, élelmezés, fafaragás, fémmunkák vagy textilmunkák. Ezek a 
programok az iskolai órarend keretében zajlanak. 

Egyes országokban, például Nagy-Britanniában, az állami vizsgarendszer által támasztott követel-
mények teljesítése teszi ki az órarend csaknem felét, ezzel csökkentve a gyakorlati munkatapaszta-
latokra jutó időt. Pedig az ilyen tapasztalatok iránti igény egyre sürgetőbben növekszik. 

Lehetséges, hogy nagy ipari üzemek nem elérhetőek, vagy nehezen megközelíthetőek a diákok 
számára. Ekkor a gyakorlat lefolytatható kisebb, lehetőleg termelő vállalkozásoknál is. Szolgáltató-
ipari (üzleti, éttermi, klubbeli) munkatapasztalatok is sorra kerülhetnek. Sok diák már ismeri ezt a 
munkaterületet részidős, kiegészítő pénzkereseti forrásként. 

Az ipari gyakorlat során a diákok az illetékes, őértük felelős munkahelyi vezető, valamint az iskolai 
szaktanár speciális felügyelete alatt végzik munkájukat. A gyakorlat ideje alatt a diákok a munkahelyi 

munkaidő-beosztásnak megfelelően dolgoznak. 

Javasolt témakörök 

A következő tapasztalatokból tanulnak: 

– ipari termelés 

– a foglalkoztatottak szociális helyzete 

– az egyoldalú munkavégzésből (por, zaj, hőmérséklet stb.) eredő megterhelés 

– bepillantás a nagyobb összefüggésekbe 

– üzemvezetési  és gazdálkodási kérdések 

– segítség a személyes orientálódásban 

Órakeret: 72 óra 

Szerezhető tapasztalatok 

Megismerkednek a munka világával: az adott üzem vagy gyár termelési folyamataival, a gyártási 
vagy termelési folyamatban résztvevő emberek munkájával, együttműködésével és felelősség-terü-

leteivel. 

Rálátást nyernek a gazdálkodás szélesebb összefüggéseire: az ütemvezetési és kereskedelmi te-
rületekre. 

Személyes motivációt és orientációt kapnak. 
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ÉVES MUNKA  

12. osztály 

Célok és feladatok 

A diákoknak témát kell választaniuk, amely lehet egy tantárgyból merített, vagy több tantárgyat át-

fogó is. Ebből a tanultak, illetve önálló kutatás során szerzett új ismeretek felhasználásával össze 

kell állítaniuk egy írásos beszámolót, melyet nyilvánosan elő kell adniuk. Az éves munka, záró mun-

kaként egy írásbeli, egy szóbeli, és egy gyakorlati-művészeti részből állhat, és össze kell kapcsolnia 

a szellemi, a művészi és a gyakorlati munkákat. 

A téma kiválasztása egyéni, de a felső tagozatos tanári konferencia egyetértésével történik. Ameny-
nyiben a választott terület speciális ismereteket kíván, úgy a diáknak külső kísérőt is kell találnia, aki 
szakmailag vezeti a témát. Egzakt megfigyelések és észlelések, véleménykikérések, kísérletek, 
megbeszélések stb. formájában végzett önálló kutatómunka képezi az éves munka alapját, amelyet 
irodalomkutatás és más információforrások felkutatása és használata egészít ki. A diákoknak fon-
tossági sorrendben össze kell foglalniuk a szakmai tartalmat, fel kell ismerniük az okokat, a követ-
kezményeket és az összefüggéseket, valamint meg kell válaszolniuk a beszámolójuk, illetve előadá-
suk által a hallgatóságban ébresztett kérdéseket. Formai követelmény, hogy szakirodalmi hivatko-
zásokat (idézetek, forrásadatok stb.) is kell tartalmaznia. Metodikailag a hangsúlyt a saját tapaszta-
latokra, valamint a téma feldolgozása során feltárt anyagok, tények önálló értékelésére kell helyezni. 

Javasolt témakörök 

Minden témakör javasolható, melyek a fiatalok saját tapasztalataira épülnek, és melyekhez gyakor-
lati ill. művészeti munka kapcsolható. 

A fiatalok által választott téma legyen egy egész tanévre szóló, nagyszabású kihívás. 

Általában nem helyes támogatni a nagy anyagi ráfordítást igénylő témákat. 

Órakeret: 72 óra 

Szerezhető tapasztalatok 

– terjedelmes, hosszú ideig tartó, személyre szóló munkájuk megtervezését és megszervezését 

végzik el és élik át 

– a diákok megtapasztalják saját munkabírásukat 

– választott témájukban mélyrehatóan elmélyülnek, a téma szakavatott ismerőjévé válnak 

– az iskolás évek lezárásaként a saját, egyéni érdeklődésük és képességeik megtapasztalása 

érleli önbecsülésüket és önismeretüket, formálja személyiségüket, és az első kitekintést nyújtja 

az előttük álló életútra 

– a feldolgozott anyag előadása közben a tanárok értékeléseiből, valamint a hallgatóság reakci-

óiból, kérdéseiből objektív képet kapnak választott témájuk feldolgozásának sikerességéről 
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OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

9-12. évfolyam 

Az osztályfőnöki órákon az éppen aktuális ünnepek vagy feladatok előkészítésén túl a közösséget 

érintő szociális, illetve etikai témákat beszéljük meg. Ezeken az órákon történik az egyes tanévekre 

jellemző gyakorlati munkák – földmérés, néprajzi gyűjtés, szociális- és ipari gyakorlat – és a 12. 

osztályos éves munka előkészítése, folyamatkísérése és a hozzájuk kapcsolódó visszatekintés, ér-

tékelés is. 

Órakeret: 34 óra évfolyamonként 
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13. OSZTÁLY 

Útmutatások 

A 13. évfolyam az érettségire való felkészítés időszaka. A Waldorf-képzés jellegéből adódóan 

ugyanis a 12. évfolyam záróteljesítményeivel párhozamosan nem teljesíthetők (vagy csak részben 

előrehozott vizsgákkal) az állami érettségi vizsga követelmények. Egyes témakörök tárgyalása, il-

letve a hozzájuk rendelt, a NAT által előírt óraszámok csak ezen az évfolyamon lesznek teljesíthetők. 

Az érettségire való felkészítés a tantárgyi tételsorok alapján az érettségi vizsgákra vonatkozó jog-

szabályokban foglaltaknak megfelelően történik. A vizsgázást is gyakorolják a diákok: ez a tanév 

során több alkalommal szintén része az érettségire készülésnek. 

Az évfolyamra lépés feltételei 

A 13. évfolyamra az léphet, aki Waldorf-iskolai tanulmányai sikeres befejezését tanúsítja: ez a 12. 

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

nyítvány megszerzését jelenti. 

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

jelentkeznek. Ebből következően az osztály nem rendelkezik egységes órarenddel. A választott tan-

tárgyakról minden tanulónak egyénileg a 12. osztályban júniusig kell döntenie, így tud az iskola egy-

szerre a közösséghez és egyén igazított órarendet készíteni. 

Egyénre szabott órakeretek 

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

nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és a szabadon választott érettségi tan-

tárgy(ak). 

A tanév alatti vizsgák 

A diákok több (kettő, három) vizsga keretében adnak számot tudásukról. Ezek az egyes iskolák által 

meghatározott évrend alapján zajlanak. A tanárok a vizsgák módját (írásbeli és/vagy szóbeli, gya-

korlati) a mindenkori érettségi vizsgakövetelményeket követve szervezik meg. Az évközi vizsgákat 

a kötelező és az osztály diákjai által szabadon választott tantárgyakból tartják. A tanárok a tételsorok 

összeállításában is az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának rendelkezéseit tartják szem előtt. Az 

iskola pedagógiai célkitűzése az, hogy ezek a vizsgák komoly és egyben arányos feladatot jelent-

senek a diákoknak. A javításban és az értékelésben is ez az elv érvényesül. Az iskolák házi rendje 

határozza meg a vizsgák eredményeinek súlyát az éves teljesítmény értékelésében. 

Felkészítés a továbbtanulásra 

A 13. évben természetesen mód nyílik az emelt szintű érettségi vizsgára való készülésre is. Az ezzel 

kapcsolatos teendőket a diákok a felkészítő tanárral egyeztetik. Ha a felvételi vizsgatárgy nem sze-

repel az érettségi vizsgatárgyak között, akkor is van a tanulónak lehetősége arra, hogy a felvételi 

tárgyat fölvegye az érettségi vizsgatárgyak közé, és így az év közben vizsgát is tegyen. Az új keret-

tantervi óraszámok a fakultációs rendszer kialakításával lehetőséget biztosítanak a hatékonyabb 

tehetség gondozásra. 
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A WALDORF-ISKOLÁK MŰVÉSZETI NEVELÉSÉNEK KERETTANTERVE  

AZ 1-12. ÉVFOLYAMOKON 

A Waldorf-iskolákban a tanulók felkészítése az alábbi művészeti ágakban történik (a 3/211. 

(I.26.) NEFMI rendeletben foglalt szakági besorolás szerint): 

– Zeneművészeti ág – klasszikus zene – furulya tanszak: a Waldorf-kerettantervben Zene 

tantárgyként jelölve, valamint a tanulók által szabadon választható egyéb hangszer szakon 

– Táncművészeti ág – kortárs tánc tanszak: a Waldorf-kerettantervben Euritmia tantárgyként 

jelölve (modern mozgásművészet) 

– Képző- és iparművészeti ág – grafika, festészet, szobrászat tanszak – fatárgykészítő (vagy 

fémműves/bőrműves/bábkészítő) és textilműves tanszak: a Waldorf-kerettantervben Vizuális 

kultúra és Mesterségek tantárgyként jelölve 

– Színművészeti-bábművészeti ág – színjáték tanszak vagy bábjáték tanszak: a Waldorf-

kerettantervben Dráma tantárgyként jelölve (valamint a Magyar nyelv és irodalom tantárgyban, 

a Gyakorlatok 'Színház' részében), illetve Bábkészítés tantárgyként jelölve 

– Elméleti tárgy: a Waldorf-kerettantervben Művészettörténet tárgyként jelölve. 

– A fenti tanszakok mindegyike szerepel a Waldorf-iskolák művészeti nevelésének 12 éves 

programjában, minden tanuló számára kötelező tantárgyként (a keret- és a helyi tanterv 

felkínálta kötelező választási lehetőségekkel) a kerettantervben megjelölt évfolyamokon és 

kidolgozott tartalmakkal. 

–  

A Waldorf-iskolák művészeti nevelésének szakaszai és vizsgái: 

Továbbképző szakasz és művészeti záróvizsga 

A továbbképző szakasz a 9-12. évfolyamokat foglalja magában, mely a művészeti záróvizsgával 

fejeződik be. Ez a vizsga a 12. évfolyam éves munkájának művészeti részét képezi, hasonlóan az 

előbbiekben leírt alapvizsgához. 

A vizsga menete és értékelése: 

A művészeti záróvizsga a gyerekek 12. osztályos éves munkájának része. Az éves munka elméleti 

(tudományos) és gyakorlati (művészeti) részből áll, amelyben a gyakorlati-művészeti munkának 

nagyobb hangsúlyt kell kapnia. A művészeti záróvizsgát, a művészeti alapvizsgát követően a diákok 

különböző előadóművészeti ágakkal is kiegészíthetik, például: zeneművészet, táncművészet, 

euritmia, képzőművészet. A művészeti záróvizsgájuk egy szóbeli előadással zárul, amelyben 

bemutatják a kutatási területüket vagy a választott témájukból egy karakterisztikus példát kiemelve, 

azon keresztül mutatják be az egész munkájukat. Az előadást követően a hallgatóság kérdéseket 

tehet fel az előadónak, aki válaszaival és hozzáértésével bizonyíthatja a választott témában való 

jártasságát. 

Mind az írásbeli, mind pedig a gyakorlati-művészeti munkájukat a tanári kollégium egy tagja 

figyelemmel kíséri, ő az ún. belső témavezető vagy konzulens. A választott témától függően a 

diákoknak lehetőségük van felkérni egy külső – iskolán kívüli – szakembert is, aki külső 

konzulensként kíséri a munkát. 

A határidőre leadott írásbeli dolgozatot és a szóbeli előadást egyaránt a belső témavezetőn kívül a 
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tanári kollégiumhoz tartozó opponens is véleményezi. Az írásos értékelések hivatalos másolatát az 

iskola dokumentumként megőrzi. Az írásbeli munkák másodpéldánya pedig az iskola könyvtárába 

kerül, amelyek az iskola diákjai, tanárai és más érdeklődők számára szabadon hozzáférhető. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

Ebben a fejezetben a következô tárgyak tantervei szerepelnek: 

Festés: 1-12. osztályig. 
 
Rajz-grafika: A tárgy tanterve az 1-11. osztályig tartó időszakot öleli fel. Az 1-4. osztályokra vonat-

kozóan a Waldorf-iskolákra speciálisan jellemző formarajz tanítását mutatja be, 5. osztályban pedig 

a – szintén egyedi – szabadkézi geometriát. A geometria tanulmányok innentől – az eszközökkel 

történő szerkesztéssel – a matematika körében folytatódnak. A rajz-grafika tantervben 6. osztálytól 

a hagyományos rajztechnikák kerülnek előtérbe. 

 
A tanterv 6. osztálytól választási, mérlegelési lehetőséget kínál a rajz, illetve a festéstechnikák to-

vábbfejlesztése terén: 6. osztálytól kezdve a festést felválthatja a rajzolás, vagy, egy másik lehető-

ség, hogy folytatjuk a festést és a felmerülő kérdéseket festő gyakorlatokkal igyekszünk megvála-

szolni. A festés és rajz-grafika tárgyak óraszámai egy soron, összevonva jelennek meg az óraszám-

táblázatban. Ezek értelmezése a táblázat alatti szöveges részben olvasható. 

 
Művészettörténet: 9-12. osztályig 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: választható tárgy 9-11. osztályig. 

 

 

FESTÉS ÉS RAJZ-GRAFIKA 

FESTÉS 

9-12. évfolyam 

 

A vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további fejlesztése mellett egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális 

érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen időszakában rendkívül fontos a reális 

önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek alkotó-

befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre. Ebben fontos szerepük van az egyéni feladatoknak 

éppúgy, mint a csoporttevékenységeknek. A fiatalok és a kortárs környezet médiahasználati szoká-

sai szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és gyakorlatának erősítését, vagyis a vizuális 

megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló mérlegelő médiaértés kompetenciájának 

megszilárdítását is. Ennél a korosztálynál nem pusztán a kifejező képzőművészeti alkotás 

létrehozása a cél, hanem az is, hogy a tanulók képesek legyenek újszerű technikai eszközök hasz-

nálatával is továbbvinni a hagyományos képalkotási eljárások kialakult gyakorlatát, mint például a 

képi elemek elrendezésének alapvető eseteit. A 9–12. évfolyamos tanulóktól elvárható komplex gon-

dolkodás és látásmód lehetőséget nyújt a korábbi évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasz-

talatok rendszerezésére, a befogadó jellegű vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a 

problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlődését. 

A fiatalok a kamaszkorban új viszonyba lépnek a vizuális kultúrával, művészetekkel. Az első négy 

évben a lelki mozdulatokba élték bele magukat a színeken keresztül, majd a következő négy évben 

a látható valóság megragadása egyre határozottabbá vált. A festés a rajzolással összhangban a 
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perspektivikus ismereteket és a műalkotások feldolgozását helyezte középpontba. A valóság tanul-

mányozása és annak művészi felmutatása is ezekben az években vette kezdetét. A színek mintegy 

hordozói lettek annak a folyamatnak, amelyben az ember megtapasztalhatja, hogy a világban benne 

áll. 

A vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalat-

szerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 

megvalósuló alkotó munkáját szolgálja. 

A kamaszkorban ezt visszük tovább. A fiatal egyrészt továbbra is azt akarja megélni, hogy a világban 

benne áll, de már azt is, hogy abban aktív. A 9. osztályban ez elsősorban az érzékelés (a látási 

élmény) hangsúlyozásával, 10. osztályban az érzelmek megjelenítésével követhető. Ezekben az 

években a fiatal azt ismeri meg, hogyan hat rá a világ. A 11. osztályban a szociális érzékenység 

nevelésével és a társadalmi, művészeti kérdésekkel, a 12. osztályban az egyén közösségben meg-

élhető alkotói szerepével a fiatal arról szerez tapasztalatot, hogy ő maga hogyan hat a világra. Ebben 

a négy évben a fiatal a festésen keresztül megéli, hogy érzései, belső tapasztalatai, fantáziája, gon-

dolatai ugyanolyan fontosak, mint a látható valóság. A festésórákon kétféle tevékenységnek jut nagy 

szerep: a pontos megfigyelésnek tanulmányok és másolatok készítésén keresztül, valamint a fantá-

ziából, önálló ötletből születő képek létrehozásának, és meglévő művek „újraalkotásának”, feldolgo-

zásának, azaz egyedi, „saját” képek alkotásának. A festészetben rejlő önismereti lehetőség hang-

súlyosabbá válik ezekben az években, ezért egyre nagyobb teret kap a személyre szabott feladat-

választás. Ugyanakkor a 12. osztályban az első négy évben jól végzett alapozás magas szinten 

visszaköszönhet: a fiatal megélheti a személyes és a kozmikus összetartozását és összhangját a 

festésen keresztül. 

A fiatalok ezekben az években az antipátia és szimpátia érzelmi kettősségében élnek: el akarnak 

szigetelődni a meglévő világtól és saját világot akarnak teremteni, ugyanakkor barátságokat keres-

nek és szeretnének az emberekkel kapcsolatba lépni. Ezt a kettősséget jól követhetjük, ha törek-

szünk a polaritásokat a feladatválasztásban mindvégig kifejezésre juttatni az életkori sajátosságok 

figyelembevételével. A grafikus, rajzos, gondolati jelleg és a festői, áramló, érzelmi jelleg mindvégig 

egyenlő súllyal legyen jelen. Ennek legmegfelelőbb az olyan technika, amely mind a lazúrozást, 

mind a fedőfestést lehetővé teszi (tempera, gouache). Jelenjen meg a humor, a játék, amely segít 

abban, hogy a fiatal a két véglet egyikébe se ragadjon bele, de szabadon, összhangot teremtve 

mozoghasson bármelyik irányba. Ennek jó megvalósulása a figurális és a non-figurális (absztrakt) 

képek egymásmellettisége. 

Az élő, változó színekkel való munka nemcsak megfelelő, hanem szükséges is abban a lélektani 

helyzetben, amelyben a kamaszkorban lévő fiatalok találják magukat. 

A színek variációinak kimeríthetetlen gazdagsága felszabadítóan hat és segít a léleknek irányt ta-

lálni. Az efféle, festés közben tett felfedezések által meglelt útirány segít a fiatal akaratát felébresz-

teni, érzései, gondolatai és akarata között harmóniát teremteni. 

A művészeti órák, és közülük különösen a vizuális kultúra tantárgyon belüli festésórák, olyan alap-

vetően közösségi összetevővel bírnak, amelyek egzisztenciális jelentőségűek az individuum szá-

mára a társadalomban. A 10. osztálytól a művészeti tárgyak egyre szorosabban kapcsolódnak egy-

máshoz, míg a 12. osztályban egy össz-művészeti alkotásig jutunk el, a vizuális művészetek alkal-

mazásáig egy színdarabban. 

 

A nevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az általánosan 

alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  
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9. évfolyam 

Tematikai egység / Fejlesztési cél 

A 9. osztályban elsődleges a rajzolás, a tanulmányok készítése, a színek minimális használata. A 

tanulmányok a fiatalt körülvevő világra vonatkoznak, a tárgyábrázolás és térábrázolás feladatiban a 

nyolcadik osztályban használt lazúrfestést vihetjük tovább, illetve páccal, tussal festhetünk. A rene-

szánsz alkotók műveit is feldolgozhatjuk, továbbra is fontos a perspektíva, amit egyre tudatosabban 

használnak a fiatalok. 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

Az első nyolc év festészeti ismeretei, különös tekintettel a figurális festészet alapjaira és az új festé-

szeti technikákra, továbbá a perspektivikus ábrázolással kapcsolatos festészeti ismeretekre. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A lazúrfestés és fedőfestés közti különbséget tapasztalják meg a fiatalok, valamint a színalkotás és 

-keverés gazdag lehetőségeit és a különböző ecset-technikákat játékos, fantáziadús feladatokon 

keresztül. 

A tanulók az ismert technikákat a szerint kezdik értékelni, hogy azok használhatók-e az adott feladat 

elvégzésére. Tanulják megválasztani saját elképzeléseikhez a megfelelő technikát. Próbálják 

ugyanazt a témát többféle technikával feldolgozni. 

Követelmények - Ismeretek / fejlesztési követelmények 

A lazúrfestés és fedőfestés technikájának ismerete és használata tanulmányok készítése során. A 

pontos megfigyelés és a megfigyeltek leképezése a festészet eszközeivel. A látvány konkrétságá-

nak megragadása a képen. Tárgy- és térábrázolási gyakorlatok, bevezetés a portrézásba, a tónu-

sokból kiindulva, a kontúrok felé tartó jelleggel. 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel a művészettörténet, és a természettudományos tantár-

gyak ismereteire. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Tárgy- és térábrázolás, tanulmányok, bevezetés a portrézásba, művészi hatás 

A fejlesztés várt eredményei 

A fiatalok a tanulmányok készítésében és a pontos megfigyelés terén végzett gyakorlatokban egyre 

ügyesebbek és kitartóbbak, ugyanakkor a különböző technikák használatában jártasságra tesznek 

szert. 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / Fejlesztési cél 

A 10.osztályban elsődlegessé válnak az érzések, a látványhoz tartozó hangulati minőségek, a szí-

nek újra nagy erővel és új minőséggel vannak jelen. A színtanok – Goethe színtanának központi 

szerepet szánva - ismertetésével és a gondolatok vizuális feldolgozásával azt a gondolati elemet 

hozzuk be, amivel ellensúlyozzuk a színek ösztönös, szenvedélyes, érzelmekből induló használatát. 

A színtan lehetőséget ad arra, hogy a fiatal választ kapjon a színek keletkezésére, és színekhez 

kapcsolható alaptapasztalatokra, pl. arra a kérdésre, hogy miért kék az ég? Goethe színtanához 

kapcsolódóan végezzünk gyakorlatokat, az absztrakt festészet alkotásainak felhasználásával. A 

geometrikus és organikus jelleg színbeli feldolgozása (pl. Delunay, Klee művei) 

Kiváló, érzelmeket megmozgató témák az állatok (Fanc Marc művei), az ókori mitikus (állat-ember) 

keveréklények, a tájképek (pl. Caspar David Friedrich művei), és az emberi mozdulatok tanulmá-

nyozása (kroki, tussal). Rembrandt és Vermeer művészetének bemutatásával a tanulmányfestészet 

kiteljesedését segítjük elő, műveik másolását különböző technikákkal valósítjuk meg. 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

A 9. osztály festészeti ismeretei, különös tekintettel a tanulmányok készítésére 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A színeket tudatosabban használjuk, hiszen természetüket és kifejezési lehetőségeiket a tanulók 

mostanra megértették. Megértik, hogyan keressék egy-egy 

élményük legtalálóbb kifejeződését a színen és formán keresztül. Ráéreznek a színek kifejező tar-

talmára. A tanult technikák tárgyilagos megértésének alapján, fokozatosan mindenki felfedezheti 

saját stílusát. A születő munkákról mindig beszélgetünk, ezeken a beszélgetéseken keresztül sajá-

títhatják el a szakmai kifejezéseket és esztétikai fogalmakat. 

A cél az, hogy segítsük a tartalom és a forma közti kapcsolat, a használt eszközök hatásának, egy 

kijelentés “olvashatóságának” és üzenete erejének felismerését. 

Követelmények - Ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Legyenek rendszeresen kisebb lélegzetű „ujjgyakorlatok” (pl. kompozíciós gyakorlatok, 

színtanhoz kapcsolódó feladatok stb.), és nagyobb, több alkalommal készülő művek. Az előb-

biek lehetővé teszik a kísérletezést, az utóbbiak a kitartó munkát. 

– Alapgyakorlatok az egyes színek természetének megragadására. 

– Állítsunk szembe színharmóniákat (meleg/hideg, dúr/moll stb.), valamint dolgozzunk a három 

színből álló akkordokkal. 

– Használjuk változatos, Goethe színelméletére alapozott gyakorlatokat. Ültessük gyakorlatba 

Goethe harmónia és diszharmónia teóriáját. 

– Dolgozzunk teljes egészében színélményekből merített, szemben álló témákkal. 

– Természet- és táj-hangulatok; fekete-fehér képek (karcolatok, pl. Dürer, Rembrandt, Munch) 

átváltoztatása színesekké. 
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– Alkossunk szín-imagináció motívumokat a szabad festői képzelet kibontakozásának megala-

pozására. 

– Fa- és virágtanulmányok (pl. fák napfényben, viharban, esőben stb.) 

– Bizonyos hangulatok színre és formára való lefordítása: öröm/bánat, adagio/allegro. 

– Az emberi arányok mozdulattanulmányokban. 

– Önarcképek, portrék feldolgozása (Rembrandt, Vermeer, Dürer) 

Kapcsolódási pontok 

Az esztétika ismeretei, valamint a művészeti szaktárgyak, különös tekintettel a zene és a mozgás-

művészet (euritmia) ismereteire. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

lazúrfestés és fedőfestés, színtanok, érzések megjelenítése a festészetben, emberi arányok moz-

dulattanulmányokban, a színek és technikák tudatos használata, parafrázis, művészi hatás. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

A fiatalok színtani ismeretei gazdagodnak, egyre bátrabbak az önálló képalkotásban, pontosabbak 

a másolásban. A képen a látvány lelki minőségeinek megragadására törekszenek a színek haszná-

latával. Egyre pontosabb esztétikai fogalmakkal képesek beszélni alkotásaikról. Képesek önállóan 

egy alkotás újragondolására. 

 

11. osztály 

Tematikai egység / Fejlesztési cél 

Az előző években elinduló folyamatokat visszük tovább, a tanulmányokban most az ember kerül 

középpontba a portrézással. A diákok számára a festés a világgal és az emberrel kapcsolatban 

tapasztalt árnyalt érzések kifejezőeszközévé válik. A tanulmányfestészet mellett erőteljesen jelen-

nek meg a 19-20. század fordulójának alkotásai, mintegy rámutatva arra a folyamatra, amely a mi 

korunkhoz vezet. Ez a sor a romantikusokkal kezdődhet: Caspar David Friedrich, Constable, Turner, 

Blake, majd a neoklasszicizmus következik, végül a modern festészet. Az első hangsúlyos téma az 

impresszionizmus és az expresszionizmus. Az út a nagy újítókkal folytatódik (Cézanne, Gauguin, 

Munch, van Gogh, Monet) a „Blauer Reiter” iskoláig, a modern festészet klasszikusaiig. A művészek 

és festményeik tanulmányozását mindig egy szélesebb kulturális környezetben érdemes végezni. 

Ahogyan az impresszionizmus és expresszionizmus ellentétpárja kapcsolódik a zenében fellelhető 

apollói-dionüszoszi polaritáshoz, úgy lehet más, általánosabb esztétikai ellenpontokat szemléletük-

ben tanulmányozni, például: klasszikus-romantikus, szobrászat-zene, zene-festészet, tudomány-

művészet, szem-fül, tér-idő stb. 

Ha a zenét és a festészetet az esztétika tantárgyhoz kapcsolódóan egységes epochában tárgyaljuk, 

a művészek által a XIX. és XX. században felfedezett szoros kapcsolat zene és festészet között 

gyümölcsöző megközelítési módot eredményezhet (Gauguin, Debussy, Szkrjabin, Klee, Kandinszkij 

és mások). 

Órakeret: 25 óra 
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Előzetes tudás 

A 10. osztály festészeti ismeretei, különös tekintettel a színtani ismeretekkel összefüggő festészeti 

gyakorlatokra. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A 11.osztályban a szociális érzékenység fontos szerepet játszik. Az egyén közösségben betöltött 

szerepét, társadalmi identitását keresi. A képzőművészetben foglalkozunk az embercsoportokat 

megjelenítő alkotásokkal, a küzdelemmel, a hősiességgel, az áldozathozatal képességeivel a mű-

vészettörténeti alkotásokból válogatva. A 19-20. század fordulójának irányzataihoz, az „izmusok” 

korához oly módon közeledünk, hogy abban az emberiség saját határait és lehetőségeit kereső és 

kijelölő jelleg, az irányzatok mögött húzódó szellemi szándék válik érthetővé, a polaritások megra-

gadhatókká. 

A tanulmányok a portréfestésben jutnak csúcsra. 

Követelmények - Ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a modern kori művészeti iskolák szabad imitációja, pl. impresszionisták, expresszionisták, ku-

bisták, szürrealisták stb. 

– a figurális és az absztrakt festészet eszközei, különbségei, a formanyelv és tartalom 

összefüggéseinek tudatosítása, és tudatos használata 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom, és az esztétika ismereteire, valamint a mű-

vészeti szaktárgyak ismeretei. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

csoportképek, társadalom és egyén, az „izmusok” kora, posztmodern jelenségek, kísérleti művé-
szet 
 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák felfedezi – egy műalkotáson belül is – az apollói-dionüszoszi vonulatokat, fogalmat alkot 

a polaritások mibenlétéről 

– átlátja a történelmi, földrajzi, irodalmi összefüggéseket 

– biztonsággal kezeli a színeket, színkontrasztokat 

– jártas a különböző festészeti technikákban, fel is ismeri azokat 

– a tanulmányok készítésében a portrézásig eljut 
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12. évfolyam 

Tematikai egység / Fejlesztési cél 

Új technika a vászonra olajjal, vagy maguk készítette tojástemperával festés, elvárás a sokféle ecset 

tudatos használata. A fiatalok felfedezik, hogy a festés segítségükre lehet egy árnyalt és változó 

világkép megteremtésében, felismerik a művészet emberiség életében betöltött szerepét, felsejlik 

jövőbeli szerepe és jelentősége. 

Kutatják a művészet célját és értelmét a festésen keresztül. 

Előhívják és ápolják a kép-teremtő erőiket, hogy rendelkezésünkre álljanak “életszerű képzeletbeli 

képek” és “jövő felé irányuló, konkrét képzetek” alkotásakor. 

A képzőművészet alkalmazott területét is kipróbálják, a díszletek, jelmezek tervezését és készítését. 

Önálló képalkotásra, tervezéstől a kivitelezésig képessé válnak. A művészeti ágak összefüggéseit 

tudatosítják és a színházi előadás létrehozásában megélik. A művészeti alkotások mai életben be-

töltött szerepére rálátnak, és esztétikai ismereteik alapján saját alkotások létrehozására képesek. 

Órakeret: 27 óra 

Előzetes tudás 

A 11. osztály festészeti ismeretei, különös tekintettel az esztétikai problémák felfedezésére, és a 

tartalom és forma összefüggéseivel kapcsolatos ismeretekre. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A 12. osztályban a modern és kortárs művészet alkotásain, és az alkotók ars poeticáinak megisme-

résén, valamint művészetfilozófiai és esztétikai gondolatok bevezetésén keresztül jutnak el a diákok 

az önálló képalkotásig az olajfestés, vagy tojástempera használatával. 

A 12. osztályos színdarabhoz terveznek és készítenek jelmezeket és díszleteket. A személyiséget, 

a társadalmi helyzetet, és történelmi kort összefoglaló és kifejező vizuális eszközök lehetőségeivel 

dolgoznak. A közösségért való munka során az egyéni alkotás egy új szintre érkezik: együtt kell 

működni másokkal egy közös cél érdekében. 

Követelmények - Ismeretek / fejlesztési követelmények 

A modern és kortárs művészet esztétikai és filozófiai problémáinak megközelítése és feldolgozása, 

interdiszciplináris műfajok, alkotók megismerése. A szabadság szellemi életben és a művészetben 

betöltött jelentőségének felismerése. 

Az előzetes tudásra építve egyre nagyobb magabiztossággal és önállósággal festés. Új technika 

elsajátítása és használata (olaj, tojástempera). Önálló képalkotás: témaválasztás, tervezés, vázlat-

készítés, alapozás, kivitelezés. A művek bemutatása, kiállítás rendezése, a kiállítás tartalmi és esz-

tétikai szempontjainak ismerete. 

Jelmezek és díszletek megvalósítása és bemutatása, használata a színdarabban. 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az esztétika, a történelem, az irodalom, valamint a termé-

szettudományos tárgyak ismereteire, továbbá a 12. osztályos éves munka, és az osztály-színdarab 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
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a modern és kortárs művészetfilozófiai és esztétikai problémák, új festészeti technika, önálló kép-
alkotás; díszlet és jelmez tervezése készítése; alkalmazott művészet, együttműködés, koncepció, 
kísérleti művészet 

A fejlesztés várt eredményei 

Az előző évek tanulmányainak köszönhetően a diákok szert tettek a festészeti technikák tudatos 

használatára, színtani ismeretekre, gyakorlatra a másolásban, tanulmányok készítésében, 

fantáziából születő képek megalkotásában. Utolsó technikai tanulmányuk az olajképek készítése. 

Mindezt egy szabad képalkotásban hasznosítják. 

Képesek a tervezéstől a kivitelezésig végigvinni egy alkotói folyamatot, kiállítást rendezni és a mű-

veket értékelni. Együttműködnek a különböző művészeti ágakban, s létre tudnak hozni egy vizuális 

művészeteket is alkalmazó színházi alkotást. 

Mindehhez most a társadalmi, esztétikai és filozófiai kérdések megismerése társul. A kortárs 

művészet és a jövő művészete felé ezáltal értő módon fordulhatnak a fiatalok. 

Ismereteiket saját jövőalkotó képzeteikben is hasznosíthatják. 

 

 

RAJZ-GRAFIKA 

Bevezetés 9-11. évfolyam  

Rajz-Garafika 

A felső tagozatos diákoknak rá kell ébredniük a művészetek és a kézművesség kiegészítő szerepére. 

Ezáltal megérthetik, hogy az esztétikai értékek finomítása lehetőséget teremt a belső érzések kife-

jezésére, és tapasztalataik lesznek arról, hogy csak a különböző alapanyagok átváltoztatásával ké-

szülhetnek a világban valós és gyakorlati kívánalmaknak megfelelő kézműves tárgyak. Ezen két 

szempont összefűzése fontos, mivel a művészet alapanyagok használatán és technikák gyakorlati, 

mesteri elsajátításán alapul; az esztétikai összetevőt figyelmen kívül hagyó kézműves tárgy csupán 

a funkcionalizmus terméke. 

Példaként szolgálhat a fent említett három elem összefűzésére a fekete-fehér árnyékolt rajzolás: ez 

a fajta munka függ a pontos megfigyeléstől, valamint a fényt és árnyékot igazgató törvények meg-

értésétől. Az elsajátítandó technikákban erősen jelen van egyfajta, kézműves-mesteri jártassággal 

jellemezhető elem, míg maguk a használandó anyagok kifejezésre juttatják a fény és a sötétség lelki 

minőségeit és az azokban rejlő számtalan átmenetet. Ennek az összehangolásnak harmadik eleme 

a pontos megfigyelés iskolázása. Ez különösen fontos a kiegyensúlyozott ítélethozatalhoz. 

A gondolkodva-értve látás iskolázásának területe tehát a rajz-grafika. Az arányok, a térbeliség, a 

formák természete olyan ismereteket ad az életről, amely kivezet a művészet területéről, a termé-

szettudományok és a modern kori technika irányában teremt összefüggéseket. 

 

(9. osztályban a festés tantervét helyettesíthetjük a grafikáéval, mivel a fiatalok a fekete-fehér pola-

ritás világában élhetik át leginkább lelki fejlődésük ezen állomását. 10. osztálytól a grafika – az iskola 

lehetőségei szerint – a fakultációs tantárgyak között jelenhet meg, mert a grafika tantervében foglal-

tak nagymértékben segítik és előkészítik a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsgatárgyat, így a 10. 

osztálytól a festés tovább hordozhatja a Waldorf-pedagógiából eredő vizuális nevelést.) 
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9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 9. évfolyam legfőbb célja a művészi, valamint az organikus és a geometrikus formák észlelésének 

iskolázása. Az érzékeken keresztüli észlelés folyamatában akarati tevékenység ébred, a fiatal átéli, 

hogy meg akarja ragadni a látványt, és azt pontosan tükrözni a rajzolás által. Ezen keresztül meg-

élheti a művészi, vizuális nyelv sajátos szépségét, és az abban rejlő lehetőségeket. Felismerheti, 

hogy a valóság pontos megragadása és annak hűséges tükrözése komoly, nehéz munka. 

A fekete-fehér tónusos rajzolás a fény és sötétség viszonyainak művészi felfogására képes érzéket 

fejleszti. Ez a folyamat hatodik osztályban veszi kezdetét, a felső tagozatban az életkori sajátossá-

goknak megfelelően új, érzelmekkel telített jelentéssel bír. 

A diákok egyre inkább képesek arra, hogy a technikákat és saját művészi tapasztalataikat, művészi 

folyamataikban egyedül is tudják alkalmazni. Képessé válnak arra, hogy az elő-vázlat, vázlat és 

elkészített rajz folyamatát saját maguk végigvigyék. 

Amennyiben a diákok kilencedik és tizedik osztályban megismerhették a különböző technikákat, 

azokat az egész felső tagozat ideje alatt jól használhatják felmerülő munkáikhoz. 

Órakeret: A rajz-grafika és festés tantárgyak közös óraszámai a festés tantárgynál jelennek meg.  

Előzetes tudás 

A rajz-grafika tantárgy első 8 osztályának ismeretei, különös tekintettel a tónusozással, kontúrozás-

sal, perspektivikus ábrázolással kapcsolatos ismeretekre. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– Különféle, absztrakt alapgyakorlatokat végzünk a fény és sötétség kifejezőképességeinek ta-

nulmányozására, és ezzel a kép komponálási lehetőségeire irányítjuk a figyelmet. 

– Cél, hogy a diákok kiegyensúlyozott felületet alkossanak a gyakorlatok során. 

– Dolgozhatnak mozgásirányokkal (pl. emelkedés/zuhanás), a mozgással és ellen-mozgással (pl. 

kifelé sugárzás/befelé nyomulás), komponálási minőségekkel (pl. centrum/periféria). 

– Ezek a gyakorlatok elvezetnek annak megértéséhez, hogy hogyan jöhet létre a képen hangsúly 

az alkotóelemek eloszlása által a felszínen. 

– Különféle felszíneket alkotnak: folyamatos, finom átmenetet a fényből a sötétbe, a világosból a 

szürkéken át a feketébe, vagy világos, tiszta határvonalakat éleken keresztül (körvonalak nél-

kül). Az eredmény a fény gazdag spektruma, ezüst szürkékből sok lépésen át a sötétszürkébe. 

Dolgozhatnak vonalkázással, ferde árnyékolással stb. 

– Új grafikai technikákat vezetünk be: 

– Különböző alapanyagokon keresztül szerezhetnek tapasztalatot a papírra vagy anyagra való 

nyom(tat)ás, (pl. linó-metszetek, fametszetek, karcolatok, rézmetszetek) kínálta lehetőségekről. 

A végleteket hangsúlyozva megismerik az erőteljes feszültséget, ami a metszet feketéje és 

fehérje közt él. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 
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– A diákok felfigyelnek a különböző mesterek (mint például Dürer, Rembrandt és Blake) árnyé-

kolási technikáira grafikai munkáikban, és maguk is használni kezdik ezeket 

– A diákok alapvető tapasztalatokat szereznek térbeli viszonyokról, s ezek megjelenítésére ké-

pesek háromdimenziós vázlatokban és modellekben 

Feladatok, melyek a fenti gyakorlatokból következhetnek: 

– az alapformák (gömb, kocka, piramis, henger, poliéder, pentagon, pentagon-dodekaéder stb.) 

tanulmányozását szolgáló gyakorlatok 

– lapos és görbe felületek elemeit tanulmányozzuk és rajzoljuk meg világosban-sötétben 

– tömör elemek árnyékainak megrajzolása 

– szabadon alkossunk kompozíciókat tömör elemekből 

– organikus és kocka alakú formák valamint különféle fényhatások megjelenítése tájkép hangu-

latokban 

– természetben rajzolás kirándulások alkalmával. Használják fel a vázlatokat kompozíciók készí-

tésére 

– egyszerű belső tér megjelenítése egyetlen fényforrással és annak árnyékaival 

– csendéleti beállítások organikus és geometrikus formákkal 

– az emberi koponya megrajzolása 

– egyszerű portrétanulmány, az arányok és tónusok hangsúlyozásával, a részletek kidolgozásá-

nak mellőzésével 

– az éppen gyakorolt kifejezési mód szerszámainak, technikáinak és alapanyagainak megisme-

rése és használata 

– karcolatok gyakorlása: vázlatból kész tájkép metszetté; kezdjük először valamilyen hangulattal 

és haladjunk az alakokat is megjelenítő táj felé 

– rézkarcolatok karcolótű és karcnyomó használatával 

– a karcnyomó festék használata 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás természettudományos tantárgyai, valamint a művészeti szakórák ismeretei 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Fény és sötétség viszonyainak megjelenítése tónusozással, organikus és geometrikus tanulmányok, 

tér- és tárgyábrázolások, új grafikai technikák, vázlatkészítés, terv. 
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A fejlesztés várt eredményei 

– A fiatalok a megfigyelésben pontosabbak, a látvány visszaadásában kitartóbban dolgoznak, 

mint korábban. A fekete-fehér tónusozásban egyre nagyobb gyakorlattal tudnak háromdimen-

ziós rajzokat készíteni, ugyanakkor a sötétség-világosság viszonyainak megragadása nagyobb 

jelentéssel bír számukra. Arányérzékük, térérzékük, formaérzékük és komponálási készségük 

fejlődik. 

– megismerik és használják az új technikákat 

– a mesterek műveinek értő másolására képesek 

– fantáziarajzokban fel tudják használni a tanult ismereteket 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 10. osztály a 9. osztályos grafikai tanulmányokat folytatja, az ismereteket tovább mélyíti. A festé-

szetben is a figurális ábrázolások jelennek meg, s ezekhez köthetők a grafikai feladatok is. 

A 9. osztályban bevezetett technikákat használják a diákok, tapasztalatot szereznek a technikából 

adódó érzelemkifejezés lehetőségeiről. 

A felhasználás lehetőségeivel foglalkoznak (pl. illusztrációk). Az önkifejezés, az érzelmi jelleg, az 

ötlet, a kísérletezés és ezzel párhuzamosan a vizuális alkalmazás területei jelennek meg. 

Órakeret: A rajz-grafika és festés tantárgyak közös óraszámai a festés tantárgynál jelennek meg. 

Előzetes tudás 

A 9. osztály grafikai ismeretei, különös tekintettel az új technikákra, valamint a másolásban és tanul-

mányok készítésében szerzett tapasztalatokra. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A témák alapvetően folytatják a 9. osztályban megkezdett tanulmányokat. Tájképek, csendéletek, 

és fantáziarajzok egyaránt szerepelhetnek, amelyek a különböző technikák használatát teszik lehe-

tővé. Egy témát többféle technikával is feldolgozhatnak. 

Az alkalmazott grafika területére is kiléphetnek, illusztrációk készítésével. William Blake művészete 

inspirálhatja munkájukat. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az ismert technikák használata másolásban, tanulmányok, fantáziarajzok készítésében. Egy téma 

feldolgozása több technikával. 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az esztétikára,valamint a művészeti szakórák tantárgyai. 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Tájkép, csendélet tanulmányok, fantáziarajzok, alkalmazott grafikai alkotások, technikák. 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok továbbmélyülnek a tanulmányrajzok készítésben, s a különböző grafikai technikák haszná-

latában. A grafikai alkotás alkalmazható jellegét, és érzelmek kifejezésére szolgáló területét fedezik 

fel. Kapcsolódnak a figurális festészethez, képesek egy témát különféle technikával feldolgozni. 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A rajz-grafika a vizuális művészetek egyik alapja, amelynek összefoglalása ez az év. A középpontba 

az ember, embercsoportok, emberi viszonyok, és az ember tapasztalta térélmények kerülnek. A 

perspektivikus ábrázolásban már otthonosan mozognak, a látás törvényszerűségeit ismerik, így a 

grafika sajátos, modern kori alkotásával, a térbeli paradoxonokkal ismerkedhetnek meg. A látvány 

művészi átírásán keresztül a természeti törvények új, emberi gondolkodással értelmezhető jellegé-

vel találkoznak. Ezzel párhuzamosan a grafika a festészet felé tehet lépéseket, amelyben az abszt-

rakció, a grafika „zenei” jellege válik hangsúlyossá a tónusok, kontúrok, ritmusok és a rajzgesztusok 

hangsúlyozása által. Az átalakulási folyamatok megragadása elvezethet a mozgókép világához. 

Ugyanakkor fontos, hogy tevékenyen bekapcsolódjanak alkotásaikon keresztül az iskolaközösség 

életébe, és az alkalmazott grafika területére lépjenek. Erre jó példa a plakát tervezése és kivitelezése. 

Itt a diákok a kifejezési lehetőségek különböző válfajaival kísérletezhetnek, míg szín- és formavá-

lasztásaikat egy bizonyos gyakorlati szükség szolgálatába állítják. Azt az érzéküket iskolázzák, 

amellyel ráérezhetnek kép és szöveg megfelelő együttműködésére, valamint bizonyossággal kivá-

lasztják a legtakarékosabb és leghatásosabb eszközöket. Megtervezik és elkészítik az iskola életé-

ben fontos események plakátjait, pl. színdarabokhoz, ünnepekre, bazárokra. 

Órakeret: A rajz-grafika és festés tantárgyak közös óraszámai a festés tantárgynál jelennek meg. 

Előzetes tudás 

A 10. osztály grafikai ismeretei, különös tekintettel a technikai ismeretekre, valamint a fantáziaraj-

zokra és a tanulmányokra. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A fiatalok az átalakulási folyamatokra tehetik a hangsúlyt, így a rajzok nem egy statikus állapotot, 

hanem folyamatokat jeleníthetnek meg. Kapcsolódhatnak rajzfilmtervekkel a mozgóképkultúrához. 

További új technikákat ismerhetnek meg, az alkalmazott grafikára kerül a hangsúly. Ezáltal a tanul-

takat és fantáziájukat praktikusan is hasznosítani tudják. Sokfajta technikát alkalmazhatnak, így pél-

dául kollázsokat, a sablonnal való nyomtatást, a monotípiát és a színes linómetszést, az ofszet lito-

gráfiát és a selyemből készült szűrőket, fényellenzőket stb. A számítógépes grafikáknak szintén jut-

hat szerep, az informatika órák ismereteire építve. 

A kézzel készített rajz szerepét új módon lássák, pl. elő-vázlatként, vázlatként, tanulmánynak vagy 

a művészi kifejezés független eszközeként. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Építsünk fel egy rajzot kisebb elemekből olyan árnyékolási technikát alkalmazva, amely lehe-

tővé teszi egy lassú fejlődési folyamat megfigyelését. Majd egymásra vetített felületekből épül-

jön fel a rajz; használjuk a kréta szélesebbik oldalát. 

– gasználjunk fekete krétát vagy szenet 

– végezzenek gyakorlatokat linó-metszésben: a tervezett kép és a használt eszközök kapcsolata 

(anyagok és nem materiális eszközök, mint például a ritmus, kontraszt és arányok) 

– különböző stílusirányzatok és azok főbb mestereinek megismerése; példák különösképpen a 

modernkor művészetéből. Ismerjék meg a térbeli paradoxonokat megjelenítő alkotásokat. (pl. 

M.C. Escher) 

– ismerjék meg a grafikus nyomtatás eredetét és fejlődését, mint a reprodukció eszközét, és mint 

művészi eszközt 

– használjunk számítógépes grafikát színdarabok, színházak programjainak ismertetésére, diák 

újságok vagy éves munkák tervezeteinek készítésére 

– plakátok, könyvborítók, rajzfilmek tervezése 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom, a történelem, az esztétika ismereteire, vala-

mint az informatika, mozgókép kultúra és a művészeti szaktárgyak ismereteire. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

térbeli paradoxonok, „zeneiség” a grafikában, alkalmazott grafika, számítógépes grafika, metamor-

fózis és mozgókép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia, önreflexió/társadalmi reflexió, mé-

dia, médium. 

A fejlesztés várt eredményei 

– A fiatalok a rajz-grafika tantárgy ismereteinek összegzéseként mind a művészi mind az alkal-

mazott grafika területén kipróbálják tudásukat. Alkotó munkájukkal a közösség igényeit képe-

sek kiszolgálni. További új technikákat ismernek, a kézműves elem és a technikai tudás talál-

koztatására képesek. 

– átlátják a grafikában rejlő tartalmi és technikai lehetőségeket 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET – ESZTÉTIKA 

Bevezetés 

A tantárgy célja, hogy felébressze a diák művészetek iránti érdeklődését és segítse azok megértését. 

A művészeti szakórák elméleti hátterét adja, évfolyamonként más nézőpontból közelítve meg a mű-

vészetek szerepét, és az emberi tudat művészeti alkotásokban tetten érhető fejlődését. 

A művészettel való munka elősegíti bizonyos lelki készségek kifejlődését, mélyülését, beleértve az 

érzékelés és ítéletalkotás erőteljesebbé válását. 

Három alapvető szempont érvényes a felső tagozat négy osztályára egyaránt: 

Az érzékszervi érzékelés finomítása, a tudatosabb hallás, látás és fogalomalkotás képességének 

intenzív iskolázása a vizuális művészetek, a zene és költészet tanulmányozásának segítségével. 

Ennek érdekében be kell vonni az érzékszervi tapasztalás teljes skáláját, ami az élő gondolkodás 

művelésének alapja. 

Azt a képességet kell ápolni, amivel a művészetek esztétikai minőségét mind időben, mind térben 

értékelhetik. Cél a finom minőségbeli különbségek felismerésének iskolázása, az elméleti szókincs 

és a művészeti terminológia kialakítása, hogy művészeti minőségeket lehessen megvitatni, mint 

forma, tömeg, tónus, szín és mozgás stb. 

További célkitűzés a művészettel, művészettörténettel kapcsolatos tudás megszerzése az emberi 

tudat fejlődésének tükrében. 

A művészeti tanulmányok új, különálló tantárgyként a felső tagozat elején jelennek meg válaszként 

azokra a fizikai és lelki változásokra, amelyeken a fiatal emberek keresztülmennek, és azokra a 

kérdésekre és szükségletekre, amelyeket e változások eredményeznek. Ahogyan a tudományos 

tantárgyak új hangsúlyt kapnak, úgy a művészeti tanulmányok egyfajta egyensúlyt hivatottak létre-

hozni: a megváltoztathatatlan természeti törvények uralta világgal ellentétben a művészet egy olyan 

birodalom, ahol az emberi szabadság megnyílhat. 

A nagy művészeti alkotások választ adhatnak a fiatalok tökéletességre törekvő vágyaira. Legalább 

képeken keresztül kielégíthetik az eszményi iránti vágyukat, és felmerülhet az a gondolat, hogy a 

képi megjelenés szellemi realitást takar. A művészetek világából vett témák a négy osztály során a 

fiatalok belső igényeiből, szükségleteiből adódnak, de a tananyag kiválasztása, a hangsúlyok meg-

választása teljes mértékben a tanártól függ. 

 

 

9. évfolyam 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A vizuális művészeteken, a művészettörténet alkotásain van a fő hangsúly. A nagy művészeti alko-

tások tanulmányozásának célja, hogy felébressze a művészetben rejlő szépség és nagyság iránti 

lelkesedést, élvezetet, valamint az alkotó, teremtő ember iránti csodálatot. Az érzések kifinomultab-

bak, árnyaltabbak lesznek, a megfigyelés élénkebbé válik, ahogy a fiatalok megismerik a műalkotá-

sok szemlélésének módját. Az esztétikai érzék kialakulását a nagy műalkotások megismerésén, ta-

pasztalásán keresztül iskolázzuk. Egy további szempont, hogy a nagy történelmi időszakok és a 

művészettörténeti korszakok összetartozására felfigyeljenek, és ezeket, mint átalakulási folyamato-

kat érzékeljék. Lehet témánk a szépség: Mit találtak az ókori egyiptomiak szépnek? Hogyan 
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tapasztalták meg a görögök a szépséget? Mi volt a szépség elmélete, ideálja a reneszánsz idején? 

Mit jelent a szép az újkor emberének? A témát mindig konkrét, összevethető műveken keresztül 

mutassuk be, hogy jól érzékelhetővé váljanak az átalakulási folyamatok. Életkori sajátosságoknak 

jól megfelelőek lehetnek a nő- és férfiábrázolások vagy a mitikus, keverék lények. Ez utóbbira jó 

példa, hogy az ókori szfinxet alkotó lények hogyan jelennek meg a keresztény művészetben az 

evangélisták szimbólumaiban. A művészettörténet segítségével alakuljon bennük egy élő kép arról, 

hogy az emberiség fejlődése egy folyamat, amelynek következő állomása a mi korunkból nőhet ki, 

s ennek alakításában már ők is részesek. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

Az előző évek történelemhez, művészettörténethez kapcsolódó ismeretei, valamint a művészeti tan-

tárgyak ismeretei 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Figyelembe véve az életkori sajátosságokat fontos, hogy ne egyszerűen „felsoroljuk” időrend szerint 

az alkotásokat, hanem segítsük a diákok személyes útkeresését a műalkotásokhoz. A művekkel 

egyfajta műhelyhangulatban tudnak igazán találkozni, amikor maguk is aktívakká válnak beszélge-

téseken vagy feldolgozó, kreatív feladatokon keresztül. A 9. osztályban az ítélőerő fejlődésének kez-

detén erőteljesen élik át a polaritásokat. Ezt a fekete-fehér világot a grafika órák tananyaga is tükrözi. 

A művészettörténet alkotásait is az ellentétek jegyében rendszerezzük és mutatjuk be. Az időben 

távol lévő alkotások párba állíthatók tartalmuk, mondanivalójuk, készítési technikájuk stb. által. A 

fiatalok rendkívül nyitottak a mai kor alkotásaira. Érdemes az ősit, ókorit, középkorit párhuzamba 

állítani érthető szempontok (pl. azonos téma, motívum, technika stb.) alapján újkori, modern kori 

alkotásokkal. Ezzel a múlt embere felé utat nyitunk, s a fiatal nem csak letűnt idők részének látja a 

múltban létrehozott értékeket, hanem ahhoz is közel tud kerülni, hogy miért csodálhatjuk ezeket ma 

is. Valamint ezen keresztül megéli azt a le nem zárt folyamatot, ami az emberiség útja, s amelynek 

jelen korunk is aktuális állomása. Fontos, hogy a fiatalokban kérdések ébredjenek, hiszen ez az 

epocha vezeti be őket a következő évek művészeti tanulmányaiba, amikor kérdéseikre keresik a 

válaszokat. 

A filozófiai gondolkodásra még kevéssé képesek. Fontos, hogy konkrétumok, adatok, körülmények, 

művészeti technikák, alkotói életutak ismertetésén keresztül ébredjen bennük a csodálat, a kíván-

csiság érzése. Ezeken keresztül tudják keresni az azonosulást az alkotással, és ébredhet fel bennük 

az igény a szellemi tartalmak megragadására. Ezek megfogalmazása azonban még korai lenne. Pl. 

egy ókori görög templom bemutatásánál a táj és annak megélése lehet a jó kiindulópont (a szigetek 

sokasága, az egymástól hegyekkel és tengerrel elszigetelt völgyek és öblök, a templom képe a táj-

ban, az istenek természethez közeli imádata). 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

művészettörténeti alkotásokat választhatunk az alábbiakból: 

– az őstársadalmak és a természeti népek művészete 

– ókori Egyiptom 

– Mezopotámia művészete 
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– Kréta művészete (bikakultusz, minoszi mondák) 

– görög művészet 

– római művészet 

– etruszk művészet 

– ókeresztény művészet 

– középkori művészet 

– reneszánsz művészet 

– az újkor művészete 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom,a történelem ismereteire, valamint a mozgó-

kép kultúra, és a művészeti szaktárgyak. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

bevezetés a művészeti tanulmányokba, esztétikába; művészettörténeti ismeretek; műhelyhangulat, 

személyes út a művekhez; az emberiség útjának, mint folyamatnak érzékelése a művészet tükrében 

(párhuzamok), klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti 

korok, stílus, építészet, műemlék, műemlékvédelem 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák fel tudja ismerni a különböző korok emberábrázolásait 

– a mitológiák, mondák, életképek alapján tud következtetni az emberek gondolkodására, élet-

módjára 

– meglátja a komponáltságot, kompozíciót 

– gyakorlatok által megtapasztalja a különböző korok tér- és emberábrázolását 

– esztétikai- és szépérzéke fejlődik 

– ismertetni tudja festmények, szobrok készítésének technológiáját, pl. bronzöntés, freskó 

Kulcsfogalmak / Fogalmak 

megfigyelés, a különbözőség-hasonlóság felfedezése, történelem-vallás-az ember és a világ 

kapcsolata, a befogadó és az alkotó szerepkör, kapcsolatok, műelemzés: tartalom, mondanivaló, 

kifejezési eszközök és ezek összefüggései; a képzőművészet más művészeti ágakkal való 

összefüggései  
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10. évfolyam 

 

KÖLTÉSZETTAN 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 10. osztályban az esztétika tantárgyban a költészettan-epochán, a költészet és nyelv művészete 

által lépünk tovább. 

Ennek köszönhetően a fogalomalkotás és a nyelvi kifejezőeszközök művészi használata válhat éret-

tebbé. Ez az év is alapvetően az alkotó, műhelyhangulatban zajló megközelítésre alkalmas. A 9. 

osztályban a képeket az alkotásokon keresztül kívülről kapták a fiatalok, most a nyelv által belső 

képeiket adhatják át, gyakorolva a megfogalmazás különféle stílusbeli, formabeli jellemzőit. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

A 9. osztály ismeretei, különös tekintettel a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a művészettör-

ténet ismereteire, valamint a művészeti szaktárgyak ismereteire. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Ez az epocha a nyelv eredetének és szerepének, a nyelvnek mint lényegi kommunikációs eszköz-

nek, a szimbolikus kifejezési módnak és a világ minőségei megnyilatkozásának vizsgálatával kez-

dődhet. A költészet tanulmányozása felfedezi, hogyan válik a költészet és a nyelv művészeti formává. 

Az idő a művészi képzésben szerepet játszó dimenzióként jelenik meg. A „térbeli” és „időbeli” mű-

vészetek polaritásának vizsgálata itt történik először. Itt a forma és stílus kerülnek előtérbe. A fiatalok 

megtanulják, hogy az érzések alakot és formát kaphatnak a költészeten keresztül. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A fő feladat a költészet mesterségének tanulmányozása: a különböző verselési módok, versmérté-

kek, műfajok (pl. óda, szonett, ballada), rímképletek megismerése és gyakorlása: diákok különféle 

költői stílusban saját költeményeket hoznak létre. Fontos, hogy minden stílusárnyalatot objektíven 

értékeljenek: legyen az magasztos vagy komikus, mélyen bensőséges vagy felszínes. Sokféle rím, 

az asszonánc, az alliteráció, a hangszimbolika költői stílusra gyakorolt hatásai szintén képezhetik a 

vizsgálat tárgyát. Ugyanígy foglalkozhatnak a különféle eredetű szavak tanulmányozásával. E té-

mához kapcsolódik a szleng, az argó nyelv hatásának vizsgálata a köznyelvre; és a különböző nyelvi 

klisék, valamint a reklámban, politikában és általában a médiában használt szavak erejének tanul-

mányozása is. 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel a magyar nyelv és irodalom ismereteire, továbbá a művé-

szeti szaktárgyak 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

a nyelv szerepe; forma és stílus; versmértékek, műfajok, műnemek, rímképletek, költői stílus, költői 

eszközök hatása a stílusra, a szavak ereje, nézőpont, cselekmény, főszereplő, mellékszereplő, fény-

hatás, megvilágítás, hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi 

tárgy, formaredukció, motívum, technológia, tervezés, rendeltetés, fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei 

A diák ismeri a költészet mesterségének alapelemeit, és ismeretei alapján alkotni képes. 

A tantárgy intenzív kreativitásra sarkallja a diákokat a nyelv birodalmában. 

 

11. évfolyam 

 

ZENETÖRTÉNET 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Amint a fiatal emberek mind jobban befelé, szellemi kérdések felé fordulnak ebben a korban, a zenén 

keresztül finoman kapcsolódhatunk változó szellemi-lelki világukhoz. Külön epochaként is lehet ta-

nítani vagy kombinálva a festészettel, irodalommal. Az utóbbi esetben az általánosabb elméletek, a 

művészeti ágak sajátosságai és összetartozásuk az esztétika által nagyobb hangsúlyt kap. Meg-

vizsgálják a művészeti ágakban levő hasonlóságokat és polaritásokat. Például fő motívum lehet a 

festészet és szobrászat a beszédtől és a zenétől való eltérése: pl. ugyanannak a témának a feldol-

gozása a különböző művészeti ágakban. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

A 10. osztály ismeretei, különös tekintettel az esztétika, az irodalom, a történelem ismereteire, vala-

mint a művészeti szakórák ismeretei, különös tekintettel a zenei ismeretekre. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A zenetörténet korszakban (amit általában a zenetanár tart) példákon keresztül mutatjuk be a zene 

történelmi fejlődését, így a diákok megtanulhatják a forma és stílus zenehallgatáson keresztül való 

érzékelését. Meg lehet nekik mutatni, hogy a zene egyedülálló a művészetek között abban, ahogyan 

„formát ölt az időben”. További lehetőség a magyar irodalom Parzival epochájához hasonlóan egy 

emblematikus mű alapos megismerése: pl. Mozart: Don Giovanni. A történet zenei eszközökkel való 

megvalósítása és kibontása világossá teheti a zenének, mint önálló művészeti ágnak sajátos lehe-

tőségeit és eszközeit, valamint a többi művészeti ághoz való viszonyát. Ezzel példát adhatunk arra, 

hogy a művészeti ágak sajátosságait a fiatal felismerje és értékelje, valamint az ember művészettel 

összefüggő létéről, az esztétika kérdéseiről egyre határozottabb és tagoltabb képet alkosson. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 
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A diákok áttekintést kapnak a zene történetéről, az ősi kultúráktól napjainkig. 

Javasolt témakörök: 

– a görög hangnemek 

– a középkori egyházi zenék, az egyszólamú énekektől a polifóniáig 

– a trubadúr és minnesänger énekek 

– az opera születése 

– a barokk zene – Bach, Händel 

– a tonalitás fejlődése – Haydn, Mozart 

– a zene patronálása 

– a romantika forradalma 

– a művész, mint önálló alkotó megszületése- Beethoven 

– a szimfónia, a concerto és a nagyopera kialakulása 

– a nagy XIX. századi zeneszerzők élete 

– a tonalitás összeomlása a XX. században, 

– a 12 fokú hangsor, 

– példák XX. századi zeneszerzők műveiből 

– Nietzsche elméletét az apollói és dionüszoszi minőségek ellentétéről is alkalmazni lehet a ze-

nére. (Néhány példa e polaritásra: pentaton/kromatikus, hang/dallam, Handel/Bach, 

Debussy/Wagner) 

– egy választott mű részletes ismerete, elemzése adott szempontok szerint 

Kapcsolódási pontok 

történelem, magyar irodalom, zene szakóra, művészeti szaktárgyak 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

zenetörténeti ismeretek; műelemzés: tartalom, mondanivaló, zenei eszközök és ezek összefüggései; 

a zene más művészeti ágakkal való összefüggései 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diák fel tudja ismerni a különböző zenetörténeti korszakok jellemző alkotásain keresztül a kor 

zenéjének sajátosságait 

– a zenei nyelv értőbb hallgatójává válik 

– a zeneórák gyakorlati tapasztalatait alátámasztja elméleti ismereteivel 

– a művészet esztétikai egységéről és a művészeti ágak sajátosságairól képet alkot a zenén 

keresztül 

– legalább egy emblematikus művet alaposan ismer és adott szempontok szerint elemezni tud 

12. évfolyam 
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ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Az év azon követelményének megfelelve, miszerint a tananyagot egyetemes szempontból kell meg-

közelíteni, a téma a művészetek egészének áttekintése lehet. Ugyanakkor az építészet jelenik meg 

a 12. osztályban a leghangsúlyosabban. Az építészet, mint egyetemes művészet jelenik meg, ma-

gába foglalva az összes többi művészetet. Ez egy teljes vagy mindent magába foglaló műalkotás 

elméletéhez vezethet. Ezzel összefüggésben külön témaként megjelenhet „a művészet filozófiájá-

nak”, az esztétikának a bevezetése is. 

Órakeret: 30 óra 

Előzetes tudás 

A 11. osztály ismeretei, különös tekintettel az esztétika, történelem, magyar nyelv és irodalom isme-

reteire, valamint a művészeti szakórák ismereteire. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az építészetet, mint a művészetek között különleges helyet elfoglaló ágat mutatjuk be. Fejlődését 

három szempont figyelembevételével lehet vizsgálni: művészi forma és alak, technikai felépítés és 

társadalmi funkció. A fejlődés fő lépcsőit példák bemutatásával ismertetjük. Különböző utak mentén 

lehet e szempontokat megközelíteni, pl. a belső terek megjelenése és fejlődése, tér és épület, a tér 

minőségei (pl. hosszirányú vagy centrálisan orientált terek), egy tér jellege a vallási szemlélet kife-

jeződéseként, és így tovább. Az építészet fejlődése tükrözi az emberi tudat fejlődésének kulturális 

és történelmi lépcsőit. 

Természetesen az építészet tanulmányozása egészen napjainkig vezet. 

Mind mélyebbre lehet hatolni a művészet értelmét és lényegét tekintve, ehhez Schiller: Levelek az 

ember esztétikai neveléséről című műve megfelelő tájékozódási pontot jelenthet. Ez továbbvezethet 

századunk művészetéről való gondolkodásig, pl. Paul Klee, Joseph Beuys vagy John Berger és a 

modern művészet esztétikai problémáiig. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– az építészet története az őskortól napjainkig 

– XX. századi művészet 

– kortárs művészet 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel a történelem, az irodalom ismereteire, valamint a 

mozgókép kultúra, és a művészeti szaktárgyak 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Művészettörténeti ismeretek, művészetfilozófiai, esztétikai fogalmak, az ember tudati fejlődésének 

útja a művészet tükrében, posztmodern jelenségek az épített környezet területein, önreflexió/társa-

dalmi reflexió, posztmodern jelenségek, térszervezés, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér 

tárgytervezés, csomagolás, használati tárgy-dísztárgy, vizuális ritmus, formai egyszerűsítés, kortárs 

művészet, parafrázis, vizuális napló, látványterv, A metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos 

anyaghasználat, divat, személyes stílus, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció 

összefüggései 

A fejlesztés várt eredményei 

– a tanulók áttekintik, összegzik a szobrászatról, festészetről tanultakat, építészeti háttérrel 

– egyeztetni tudják a földrajzi helyet, a történelmi eseményeket, a vallási hátteret a művészettör-

téneti, építészeti korokkal 

– megtanulják szemlélni és értelmezni a modern műalkotásokat, az esztétikai fogalmak haszná-

latára törekszenek 
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ZENE 

Bevezetés 9-12. évfolyam 

A zenetanításban elérkeztünk oda, hogy a zene ösztönös (nem tudatos) művelése már nem kielégítő 

táplálék a fiatalok számára. Mindarra, amit megtapasztaltak az első nyolc iskolaév alatt, most rá kell 

nézni tudatosan, észre kell venni azt a formai vázat, amelyre a zenei elemek épülnek. 

Az egyes fiatalemberek útja azonban az emberiség történetében és kultúrtörténetében is tükröződik, 

így a zene korszakaiban is nyomon követhető. Kezdődik a barokk zenével (önmagára irányuló, té-

maközpontú), folytatódik a klasszikus stílussal (dualista, dialektikus) és a romantikus stílussal (mo-

dulációk, a térbeli gondolkodás kezdete, szociális érzékenység felébredése) és elérkezik a 20-21. 

századig (saját korunk égető kérdései, nyugtalan keresgélése). 

Fontos eleme tehát a zeneoktatásnak a zeneelmélet, és ezen belül is kiemelt szerepet kap a forma-

tan. A zenei forma, a tudatos Én jelenléte a zenében. 

Ebben a folyamatban a zenetörténetnek is szerepe van. A zene különböző korszakairól tanult fosz-

lányokat 11. osztályban fűzhetjük egybe, a zene-, illetve kultúrtörténeti epochában. 

A 9. osztály leginkább a barokk kor bélyegét viseli magán. Az Én-központú gondolkodás, magányos-

ság és mégis belesimulás a tömegbe (concerto-forma) megélése. 10. osztályban a diákoknak lehe-

tőségük van intenzíven belemerülni a klasszikus zenei stílus formanyelvébe és követni annak fejlő-

dését Haydntól Mozarton át Beethoven késői műveinek megjelenéséig. A 11. osztályban a materia-

lista képektől (Smetana: Moldva) a nagy impresszionisták (Debussy: A tenger) imaginatívan inspirált 

művei felé haladunk. Ez az út lehetőséget annak az érzésnek a gyakorlására, melyet Rudolf Steiner 

„oktávérzésnek” nevez. A diákok azt élhetik át, hogy a szubjektív érzéseik (melyek beleragadtak a 

tonalitásba) engedni, lazulni kezdenek és így a tudat fényébe lehet azokat vezetni. A kompozíciós 

és improvizációs gyakorlatokban a romantika fontosabb stíluselemeit próbáljuk használni. A külön-

leges modulációk által eddig nem sejtett terek nyílnak meg. A 12. osztályban a diákok valóban újat, 

a jövőbe mutatót, az ismeretlent, a sosem hallottat keresik a zenében is. A zeneirodalom is ezt a 

képet tükrözi. Jól kapcsolódik ide Bartók Béla népzene-asszimilációja, áttérés az alaphangról a cent-

rum-hangra. Új utat nyitnak a jazz-elemek, elszaporodnak az „izmusok”. Ezennel a 12. osztályban 

elkezdődhet az útkeresés az atonális zene világába. A klasszikus összhangzattan itt már nem ad 

valódi biztonságot. 

Ünnepek alkalmával szülőket, tanárokat is belevonva, nagyobb lélegzetű műveket is előadhatnak: 

kantáták, operák, oratóriumok (esetleg ezeknek részleteit), ami rendkívül erős motiváció úgy a diá-

koknak, mint az egész iskolának. 

Az iskola befejezésével a diákok képesek szintézist teremteni az egyetemes zene fejlődésével kap-

csolatban. Kifejlesztett igényességük kell utat mutasson az egyes primitív felépítésű könnyűzene és 

a klasszikus zenehagyomány értékrendszerében. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ez a kor az intenzív keresés ideje. Fontos a fogalmak új, racionális alapokra helyezett átismétlése. 

Az individualitás és szabadság kérdései foglalkoztatják a leginkább a fiatalokat, miközben érzésvi-

láguk még a szimpátia és az antipátia szélsőségei között mozog. Ez az állapot a zenében a dúr és 
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moll hangnemek kettősségében tükröződik, amibe a diákok szívesen belefeledkeznek. A harmóniai 

színváltások érzelmi színváltásokként hatnak, ezért esik erre az időszakra az elementáris összhang-

zattan bevezetése. 

Egyszerre válik fontossá a drámaiság (balladák, egyes Schubert-dalok) és a humor. Továbbléphe-

tünk a ritmikus munkában is, méghozzá a nehezebb ütemek (pl. 5/4, 7/4) és a poliritmusok irányába. 

Javasolt a metronom használata. 

A diákok megtanulnak megérteni és előadni különböző stílusú, egyszerű vokális és hangszeres mű-

veket, a precizitás, logikus szerkesztés belső igényével. Egyes darabok szerkezetét is tanulmányoz-

zák, rátekintve a zenetörténet bizonyos korszakaira, elsősorban a barokk zenéjét (ezen belül a fúga 

formát) és híres zeneszerzőit ismerik meg közelebbről. Sok iskolának van felső tagozatos kórusa – 

melyben minden tanuló részt vesz – és zenekara, azoknak részvételével, akik játszanak valamilyen 

hangszeren. 

Órakeret: 52 óra 

Előzetes tudás 

– jól eligazodnak a többszólamú hangszeres zenében 

– igényesebb kórusművek előadására is képesek 

– ismerik a zeneelmélet alapvető törvényszerűségeit 

– ismerik a hangnemeket, és a modulációt 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– az iskolazenekarban vagy kamaraegyüttesekben gyakorolják az együtt-zenélés művészetét, 

illetve előadásokra is készülnek. 

– pop- vagy jazz-szerű improvizációk az iskola ütőshangszer-gyűjteményének felhasználásával 

és gitárral 

– dobolás epochaszerűen (poliritmusok) 

– koncertlátogatás előkészítéssel és utólagos írásbeli feldolgozással 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Zeneművek, énekes anyag: 

– a diákok által tanult idegen nyelveken megszólaltatott dalok 

– klasszikus dalok és balladák (Carl Loewe, Schubert), dramatikus dalok (Schubert: A halál és a 

leányka), népdalok, politikai dalok, könnyűzenei példák, stb. a capella és kísérettel, egyszó-

lamban és többszólamban 

– hangszeres darabok (Bach-invenciók) éneklése 

Zeneművek, zenehallgatás: 

– műveket leírnak, jellemeznek, összehasonlítanak és írásban feldolgoznak 

– kapcsolatokat keresnek a történelemmel és más művészetekkel 

– zenei életrajzokat hasonlítanak össze (pl. Mozart és Beethoven, vagy Bach-Händel-Vivaldi) 
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– zenei formatan: elsősorban barokk szerkesztési mód tanulmányozása, a fúga forma, kantáta, 

oratórium, concerto grosso, bevezetés az ellenpont szerkesztési módjába 

– variációs formák megismerése és improvizációs lehetőségeinek kiaknázása 

– különbségek a homofón és polifón szerkesztési módok között 

Komplex készségfejlesztés: 

– a zeneelmélet átismétlése, rátekintés a zeneelméleti struktúrák logikájára 

– hangképzés 

– felső tagozatos kórus 

– általános tanulmányok folynak mind a hangszeres munkában, az improvizációs és kompozíciós 

feladatokban, mind a a capella művekben (hangsorok, kvintkörök, hangközök, hármas- és né-

gyeshangzatok, illetve fordításaik, zenei írás és olvasás) 

– a kortárs zene jelenségeinek első megtapasztalása, különböző komponálási technikák megis-

merése és kipróbálása 

– ismerkedés a blues jellemző akkordjaival (domináns-szeptim és kvártszekszt-akkord), valamint 

a jazz ritmikus elemeivel 

Kapcsolódási pontok 

– fény és sötét árnyalatok a zenében és a képzőművészetben 

– a szakrális egyházi és a világi zene polaritásai és jellegzetességei 

– történelmi korkép 

– a középkor és reneszánsz zenei jellegzetessége 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– formatani fogalmak (fúga, variációs formák, concerto grosso, vokális műfajok, kantáta, orató-

rium, recitativo, ária, duett, korál, passió, motetta, kyrie) 

– jazz és blues stílusjegyei 

– gregorián ének, szillabikus és melizmatikus dallam 

A fejlesztés várt eredményei 

– csoportosan vagy önállóan, életkoruknak és hangi sajátosságaiknak megfelelő hangmagas-

ságban énekelnek, törekednek a tiszta intonációra. a tanult dalokat stílusosan, kifejezően adják 

elő 

– emlékezetből és kottakép segítségével énekelnek régi és új rétegű magyar népdalokat, más 

népek dalait, műdalokat, kánonokat. 

– értelmezik a népdalok szövegét, mondanivalóját, megtalálják bennük önmagukat 

– a tanult népdalokat tájegységekhez, azok ma is élő hagyományaihoz, jellegzetes népművészeti 

motívumaihoz, ételeihez kötik 

– hangszerkíséretes dalokat énekelnek tanári vagy hangszeren játszó diák kíséretével, a műda-

lok előadásában alkalmazkodni tudnak a hangszerkísérethez 
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– részt vesznek kreatív zenélési formákban 

– a tanult dalokhoz kapcsolódó dramatizált előadásokban aktívan vesznek részt 

– a tanult dalok üzenetét, saját életük, környezetük jelenségeire tudják vonatkoztatni 

– felismerő kottaolvasással követik a ritmikai és dallami elemeket 

– megnevezik és beazonosítják a kottakép alapvető elemeit, például tempójelzés, ütemmutató, 

violin- és basszuskulcsok 

– aktívan részt vesznek az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein, tematikus pro-

jektjein - a felső tagozatos kórussal nagyobb lélegzetű darabokat tanulnak meg 

– ebben az évben a diákok műballadákkal foglalkoznak 

– a dobolás epocha alatt nehezebb ütemekkel és azok együtthangzásával ismerkedhetnek meg 

– megismerik a jazz és blues stílusjegyeit 

– továbbfejlődik az improvizációs készségük 

– újraértékelik a zeneelméleti ismereteiket 

– megismerik a barokk szerkesztési módot (fúga forma) 

– különböző hangszereket tanulmányoznak 

– képesek megtalálni az összefüggéseket a különböző történelmi korok és zenéjük, illetve a zene 

és más művészetek között 

– találkoznak a mai zenei élettel: improvizációban próbálnak ki különböző, a kortárs zenében 

használatos komponálási technikákat 

– különböző műveket, zenei életrajzokat tudnak összehasonlítani, írásban feldolgozni, elemezni. 

– koncerteket látogatnak, melyekre felkészülnek és melyeket utólagosan feldolgoznak 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ezt a korosztályt a klasszikus zene hangulatvilága, a szonáta, a szimfónia formai szerkezetének 

tanulmányozása, a téma és melléktéma ellentéte és kapcsolata jellemzi. A diákok megérzik, hogy 

ez a zenei forma az emberből indul ki, és megismerése az ember megismeréséhez vezet el. Ebben 

az évben találkoznak az ellenpontozás technikájának egyszerűbb elemeivel is. Érdekes lehet egy 

áttekintés a zenepszichológiáról, azaz a zene hatásairól az ember életében. Mindezeket jól lehet 

tömbösíteni egy Beethoven-epochában, amelyből az ember küzdelmei, érzésviharai, mélypontjai és 

megdicsőülése kihallgatható. 

Nagyobb szerepet vállalhatnak a fiatalok a koncerteken előadókként és szervezőkként egyaránt (hir-

detés, programfüzet, utcai muzsikálás, mint kedvcsináló, stb.). Aktívabb a részvétel a helyi közösség 

életében. 

Órakeret: 52 óra 
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Előzetes tudás 

– nagyobb lélegzetű darabokat képesek előadni 

– jól kifejlődött ritmusérzék 

– széles körű zeneelméleti és zeneirodalmi ismeretek 

– harmonikus és polifonikus hallás 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Zeneművek, énekes anyag: 

– a dalkincs bővítése 

– népdalok, műdalok, operaáriák, dalok musical-ekből, sanzonok, a capella és kísérettel 

– klasszikus kórusművek négy- vagy többszólamban 

– jazz jellegű dalok feldolgozásai 

– spirituálék, gospel-ek 

– iskolazenekar, kamaraegyüttes, osztályzenekar, melyben mindenki képessége szerint részt ve-

het 

– bővülnek az improvizációs formák 

– feszültség és oldás tükröződése a harmóniákban, sors, szenvedés, megdicsőülés zenei meg-

valósulása 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Komplex készségfejlesztés 

– alapvető harmóniai tanulmányok, adott dallam harmonizálása 

– kompozíciós tanulmányok, klasszikus ellenpont gyakorlatok 

Zeneművek, zenehallgatás: 

– kórus-átíratok Beethoven műveiből (Gyászinduló, Appassionata II. tétel, stb.) 

– jól ismert zeneszerzők vagy zenészek (köztük akár neves jazz és popzenészek) életrajzának 

egyéni feldolgozása 

– áttekintés a zenepszichológiáról, a zene hatásai (filmzene, reklám, háttérzene, elektromos 

zene, a zene szerepe a vallásban, a politikában) 

– a szonátaforma, szimfónia, versenymű, opera formatani elemzése 

– koncertlátogatás előkészítéssel és utólagos írásbeli feldolgozással 

Kapcsolódási pontok 

Költészettan: nyelvi elemek a zenei szövegben (verslábak, frázisok, szakasz, rímképletek, 

versmértékek motívikus megfelelői) 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

– poliritmusok 

– összhangzattani fogalmak, funkcionalitás 

– ellenponttani alapfogalmak 

– nagy zenei formák (oratórium, szimfónia, szonáta, versenymű, vonósnégyes) 

A fejlesztés várt eredményei 

– nagyobb tapasztalatra tesznek szert a kórus- és zenekari munkában 

– a felső tagozatos kórussal a klasszikus négy- vagy többszólamú kórusművek mellett jazz jel-

legű darabokat, spirituálékat, gospel-eket is énekelnek 

– a dalok és a zeneművek befogadásához, azok előadásához felhasználják eddigi ritmikai, dal-

lami, harmóniai ismereteiket; 

– ismeretlen kotta esetében is vizuálisan nyomon tudják követni a hallott ritmikai és dallami fo-

lyamatokat 

– fogalmi szinten ismerik a hangközök harmóniaalkotó szerepét 

– értik és azonosítják a különböző formarészek zenén belüli szerepét 

– a zeneműveket összekapcsolják élethelyzetekkel, melyeket saját életük és környezetük jelen-

ségeire, problémáira tudnak vonatkoztatni. 

– kérdéseket vetnek fel a zenemű üzenetére és kifejezőeszközeire vonatkozóan 

– értelmezik és önállóan véleményezik a zenéhez társított szöveg és a zene kapcsolatát 

– bepillantanak a harmóniatanba és ellenponttanba 

– a zenei formatanban most a klasszikus stílus zenei formáit ismerik meg mélyebben, elemzik és 

próbálják ki (szonátaforma, szimfónia, versenymű) 

– jól ismert zeneszerzők vagy zenészek életrajzát dolgozzák fel önállóan 

– koncerteket látogatnak, melyekre felkészülnek és melyeket utólagosan feldolgoznak 

– ismerik a főbb fővárosi zenei intézményeket (például Zeneakadémia, Magyar Állami Operaház, 

MÜPA), főbb vidéki zenei centrumokat (például Kodály Központ – Pécs, Kodály Intézet – Kecs-

kemét), továbbá lakóhelye művelődési intézményeit 

– fogalmi szinten tájékozottak a zenének a viselkedésre, fejlődésre és agyműködésre gyakorolt 

hatásaiban 

– önálló kutatást végeznek feladataik megoldásához nyomtatott és digitális forrásokban 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben az évben van a legtöbb iskolában a zenetörténet epocha, mely az eddig ismert zenedarabo-

kat, impulzusokat, stílusokat és szerzőket elhelyezi az időben. Az epocha kezdődhet akár az 
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emberiség korábbi kultúrszakaszaival (ó-indiai, óperzsa, ó-egyiptomi, görög-római), és a 20. század 

zenei forradalmáig (Schönberg, Bartók) vezeti el a diákokat. Továbbfejleszthetjük ezen a zenetörté-

neti epochán keresztül is a zenei ítéletet, a zenei ízlést és a zenei igényt. Kiemelt eleme a zenei 

munkának a klasszikus, illetve romantikus műdalok szólóéneklése. Megfigyelhető a zene drámai 

hatása, a ritmus-dallam-harmónia összedolgozása, a feszültség-oldás tükröződésében. Jó téma a 

zene keltette képek, valamint képek keltette zene (Muszorgszkij: Egy kiállítás képei, Richard Strauss: 

Till Eulenspiegel). 

Fontos az összehasonlító célú zenehallgatás, pl. Dies irae a gregórián zenében, Mozart és Verdi 

Requiem-miséiben. 

Órakeret: 52 óra 

Előzetes tudás 

– biztosabban olvasnak bonyolultabb kottaképet 

– koncentráltan hallgatnak zeneműveket és az elmélyített zeneelméleti tudásra alapozottan meg 

tudják ítélni ezeket 

– képesek kihallgatni a művek érzelmi hátterét 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Zeneművek, énekes anyag: 

– a dalkincs bővítése: romantikus műdalok, kórusművek, népdalok, kamarakórus (duók, triók, 

kvartettek is) a capella vagy kísérettel 

– tiltakozó dalok, társadalomkritika 

Komplex készségfejlesztés: 

– iskolazenekarban, kamaraegyüttesekben, osztályzenekarban (speciális hangszerelés, amely-

ben mindenki képesség szerint részt vehet) dolgoznak a diákok 

– bővülnek az improvizációs formák 

Zeneművek, zenehallgatás: 

– zenetörténet epocha a főoktatásban 

– fejlődési korszakok a zenetörténetben a kezdetektől a 20. századig 

– jelentős művek a különböző korszakokból, hangsúlyosan a romantikából 

– apollói, dionüszoszi elemek kifejezésmódjai, formái 

– programzene 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– szólóéneklés (pl. Schubert: Téli utazás, más romantikus műdalok) 

– különféle zenedarabok leírása, összehasonlítása, osztályozása 

– a klasszikus formák átalakulása, kibővülése 

– a kromatikus hangsor 

– egészhangú skála 
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– a tonalitás széthullása 

– írásos munkák nagy romantikus zeneszerzők életéről (Schumann, Chopin, Liszt, Wagner) 

– koncertlátogatás előkészítéssel és utólagos írásbeli feldolgozással 

Kapcsolódási pontok 

– történelem: a kereszténység zenéje (gregorián zene, az európai zenekultúra kútfője) 

– történelmi korképek/zenei stílusok 

– török világ – keleti elemek a Kárpát-medence népzenéjében 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– programzene 

– egészhangú skála 

– zenei stílusok 

– művészettörténeti vetületek 

– kromatika, hangfürt 

– formatani fogalmak (dalciklus, etűd) 

A fejlesztés várt eredményei 

– a dalkincs további bővülése romantikus műdalokkal, forradalmi, tiltakozó dalokkal 

– hangszeres részvétel kamaraegyüttesekben, zenekarban 

– felső tagozatos kórus, kamarakórus repertóriumának bővülése 

– bővül az improvizációs lehetőségek tárháza 

– új zenei formákkal találkoznak: szimfonikus költemény, rapszódia 

– megismerik a romantikus zene érzelmi tartalmait 

– a zeneszerzők életét önállóan dolgozzák fel 

– ismerik a kromatikus hangsort és egészhangú skálát 

– különbséget tudnak tenni korszakok, műfajok között 

– felismerik adott zeneműben a stílus és korszak hatását 

– a zeneműveket tanári segítséggel történelmi, földrajzi és társadalmi kontextusba helyezik 

– kezdetben tanári segítséggel, majd önállóan azonosítják a zenében megjelenő társadalmi, er-

kölcsi, vallási, és kulturális mintákat 

– a zeneműveket zenetörténeti kontextusba tudják helyezni, kapcsolatot találnak történelmi, iro-

dalmi, kultúrtörténeti vonatkozásokkal, azonosítják a műfaji jellemzőket  

– zenei ízlésük az értékek mentén fejlődik 

– koncerteket látogatnak, melyre felkészülnek és melyeket utólagosan feldolgoznak 
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12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Röviden újra át lehet tekinteni a zenetörténetet, de ebben az évben a hangsúly a 20. századi és 

kortárs zenén van. A diákok képessé válhatnak arra, hogy a modern zene jellegzetes jelenségeit 

felismerjék és leírják. A zenetörténet fő áramlatainak megértése segít a diákoknak abban, hogy tu-

datosan forduljanak a ma kérdései és problémái felé. Megértik, hogyan tükröz személyes emberi és 

isteni, szakrális érzéseket a zene (világi és egyházi zene). Megélik a drámai-lírai kontrasztokat, va-

lamint a magunkból kifelé, vagy a magunkba befele vezető hanghatásokat. 

Ekkorra kialakulhat egyfajta érzék a fiatalokban, hogy a különböző zeneszerzők stílusát első hallásra 

meg tudják különböztetni egymástól (pl. Haydn, Mozart, Beethoven). Fontos esemény lehet egy 

olyan közös művészeti alkotás létrehozása, amelyben több művészeti ág is összekapcsolódik. 

Órakeret: 54 óra 

Előzetes tudás 

– biztonsággal eligazodnak a zenekultúrákban 

– kifejlett ritmus-, harmónia-, formaérzékük képessé teszi őket arra, hogy aktívan belekapcsolód-

janak környezetük zenei életébe 

– fogékonyak a zenei minőség és esztétikai értékek iránt 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Zeneművek, énekes anyag: 

– dalkincs bővítése: kórusművek, népdalok, 20. századi műdalok, kamaradarabok a capella és 

kísérettel 

Szólóéneklés 

– felső tagozatos kórus: bartók és kodály egyes kórusművei, palestrina, monteverdi, byrd polifón 

egyházi művei, kantáták 

– búcsúkoncert, tehetséges diákok szólómunkája 

Komplex készségfejlesztés: 

– iskolazenekarban, kamaraegyüttesekben, osztályzenekarban mindenki képessége szerint 

vesz részt 

– bővülhetnek az improvizációs formák 

Zeneművek, zenehallgatás: 

– zenetörténeti áttekintés, melyben a hangsúly a modern zenén van (debussytől) 

– a zene fejlődése a második világháború után 

– rátekintés a kortárs zenére (Ligeti, Kurtág, Janacek, Arvo Pärt, Penderecki, Cage, stb.) 

– filmzene 

– a zene és technológia (elektronikus, szintetizált, számítógépes zene) 

– harmóniatan: tizenkétfokúság 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– közös műalkotás létrehozása különböző művészetek bevonásával (zene, költészet, euritmia, 

dráma, szobrászat, színhatások) 

– fontos 20. századi művek és zeneszerzők (Schönberg, Berg, Prokofjev, Sztravinszkij, Bartók, 

Kodály, Hindemith, Messiaen, stb.) ismertetése, jellemzése, összehasonlítása és csoportosí-

tása 

– egy modern zeneszerző életrajza (önálló írásos munka) 

– koncertlátogatás: klasszikus és modern művek előkészítéssel és utólagos írásbeli feldolgozás-

sal 

Kapcsolódási pontok 

– esztétika: mi az érték a zenében, esztétikai és érzéki élmények zeneisége 

– történelem: átfogó kép a történelmi korok lelki hátteréről 

– dráma: zenei háttér megteremtése 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– dodekafónia 

– modern zenei építkezés fogalmai 

– modern paleográfia alapfogalmai 

– szintetizált zene, számítógépes zene 

– bitonalitás, atonalitás, funkcionalitás, egészhangú skála, aleatórikus zene és konkrét 

– autentikus, tradíció, átdolgozás, dialektus, Magyar Népzene Tára 

– zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus dallam 

A fejlesztés várt eredményei 

– tovább bővül a dalkincs 20. századi műdalokkal, kamaradarabokkal 

– a felső tagozatos vagy kamarakórusban nehezebb műveket is elénekelnek a diákok, pl. bartók, 

kodály, illetve reneszánsz vagy barokk nagy formákat 

– a kórus és az iskola zenekara együtt lépnek fel 

– a diákok saját műalkotást hoznak létre több különböző művészet bevonásával 

– egyes diákok szólóelőadáson dolgoznak 

– a zenetörténetben újra elmélyednek, már megértik a 20. századi és kortárs zenét 

– fontos 20. századi műveket és zeneszerzőket ismernek meg 

– rátekintenek a zene és elektronika kérdéseire 

– elmélyülnek a harmóniatanban 

– megismerik a tizenkétfokúságot 

– képesek összpontosított, elmélyült figyelmű zenehallgatásra 
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– koncerteket látogatnak, amelyre felkészülnek és amelyet utólagosan feldolgoznak 

– a hallott zeneműveket érzelmi és intellektuális módon közelítik meg, értik és értékelik a művé-

szeti alkotásokat 

– ismernek magyar és más kultúrákra jellemző zenei sajátságokat, s ezeket újonnan hallott ze-

neművekben is felfedezik 

– megfigyelik a különböző zenei interpretációk közötti különbségeket, s azokat véleményezik 

– társítani tudják a zeneművekben megfogalmazott gondolatokat hangszerelési, szerkesztési 

megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal 

– órai tapasztalataik és saját ismeretanyaguk alapján önálló véleményt alkotnak a zenemű mon-

danivalójáról, és azt az adott zeneműből vett példákkal illusztrálják 

– alapszintű ismereteket alkalmaznak a digitális technika zenei felhasználásában 

– az elsajátított zenei anyagot élményszerűen alkalmazzák tematikus projektekben 

– konkrét művek példáin keresztül elkülönítik és egymással kapcsolatba hozzák az irodalomhoz 

és különböző művészeti ágakhoz (film, képzőművészet, tánc) tartozó alkotások jellemző voná-

sait a nyelvi, vizuális, mozgási és multimédiás művészetekben és a zenében 

– konkrét, a tanár által választott műalkotásokon keresztül összehasonlítják a különböző művé-

szeti ágak kifejezőeszközeit, például hogyan fejez ki azonos érzelmet, mondanivalót a zene és 

más művészetek. 
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DRÁMA 

Bevezetés 

A dráma szerepe a kompetenciák kialakításában 

A dráma, mint művészi és művészetpedagógiai tevékenység olyan képességek megalapozásában 

vesz részt, mint az árnyalt önkifejezés, a kommunikáció, az együttműködés, az igényesség és a 

szépség iránti fogékonyság, a kreativitás, az alkotóképesség, a felelősségtudat. Ezek a képességek 

olyan kompetenciák kialakításában játszanak fontos szerepet, mint a kulturális kompetencia (gon-

dolatok, élmények és érzések kreatív kifejezése), a kommunikáció, a személyközi kompetencia (a 

személyközi készségek hatékony alkalmazása a köz- és magánéletben) és a vállalkozói kompeten-

cia (az egyén felelőssége saját cselekedetei iránt). Ily módon a drámával való foglalkozás célja nem 

művészek nevelése, hanem a művészi tevékenységen át a minden egyes gyermekben szunnyadó 

saját képességek és életcélok kibontakoztatása. A tehetséggondozás természetesen részét képezi 

a feladatoknak. 

A dráma a testi kifejezőképességek gyakorlásával hatással van az érzékek fejlődésére, a térbeli 

tájékozódásra, a verbális és nem verbális kifejezőeszközökre, a mozgás harmóniájára és a beszéd 

tisztaságára. Mint közösségi tevékenység elősegíti a mások iránti empátia és megértés kifejlődését, 

a kapcsolatteremtést, tudatosítja a közösségi együttélés szabályait, ezáltal hatással van a gyermek 

morális fejlődésére. Segít abban, hogy belső értékeit konstruktívan tudja a közösség javára fordítani. 

Mint alkotó tevékenység hozzásegíti önálló, a világra nyitott személyiségének kifejlődését.  

A dráma természeténél fogva szorosan és tudatosan kapcsolódik más művészi és testi nevelést 

szolgáló területekkel: az euritmiával, a beszédműveléssel, az irodalommal, a testneveléssel és 

Bothmer-gimnasztikával, a zenével, a képzőművészetekkel és a mesterségekkel. Mint összetett te-

rület, megjelenhet önálló óraként, de átszövi a tanítás napi gyakorlatát.  

Témakörök 

csoportos játék 

– érzékek fejlesztésére irányuló gyakorlatok 

– térbeli tájékozódást segítő gyakorlatok 

– koncentráció, a figyelem iskolázása 

– memória fejlesztése 

– ritmusérzék fejlesztése 

– utánzásra és fantáziára épülő beszéd- és mozgásgyakorlatok 

– Szabályjátékok, népi játékok, Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, moz-

gással, tánccal) 

– rögtönzés 

egyéni és csoportos improvizáció (improvizáció és dramatizálás szövegre, zenére, képzőmű-

vészeti alkotásra) 

– bábok és maszkok alkalmazása gyakorlatokban és előadásokban 

történetek feldolgozása 

– tananyag feldolgozása drámai eszközökkel (tanítási dráma) 
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– alapvető dramaturgiai ismeretek elsajátítása 

– irodalmi művek – drámák, drámarészletek, versek elemzése, feldolgozása  

– a népi kultúra, hagyományok, ünnepek megismerése, felelevenítése 

– Saját történetek feldolgozása  

– Műalkotások feldolgozása  

színház nyelvének megismerése 

– színházi előadások megtervezése, próbái és kivitelezése 

– napi rítusok, évkörhöz tartozó ünnepek megformálása 

– a színház alapvető kifejezőeszközeinek megismerése, tudatosítása (szöveg, hang, báb, zene, 

mozgás, tánc)  

– különböző színházi irányzatok, stílusok, alkotók megismerése 

– dramaturgiai alapfogalmak  

– színházi műfajok, stílusok  

– színházi előadás megtekintése  

– dráma- és színháztörténet  

– dráma- és színházelmélet  

– kortárs dráma és színház  

– színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás stb.)  

Megismerő- és befogadókészség 

– színházi produkciók értő elemzése 

– a nézői szerep nevelése 

Beszédművelés 

Kiemelt területként jelenik meg a beszédművelés, amely az anyanyelv tanításához is szorosan 

kapcsolódik.  

A gyermek a második hét év során kezdetben teljesen tudattalanul éli meg a beszéd ritmusát, 

tagoltságát, dallamát. Csak a 9. életévtől kezd mindez tudatosulni benne. A 12. évet elérve alakulnak 

ki képességei és igénye, hogy a beszéd zeneiségén túl annak gondolatiságát is megélje és 

megragadja. A pubertással nyílik meg annak lehetősége, hogy a költészet drámaiságát is átérezze. 

Egy másik megközelítés szerint a gyermek beszédhez való viszonya három felismerhető fejlődési 

lépcsővel is jellemezhető  

– Az 1-3. osztályban a gyermeknek a grammatikailag helyes beszéd érzékelése és elsajátítása 

a legfontosabb. Az elsődleges feladatunk megtanítani pontosan hallani.  

– A 4. és 5. osztályban a szép beszéd érzékelése és az erre való törekvés a születőben lévő Ént 

kapcsolja kialakult fizikai testéhez 

– A 6-8. osztályban a beszéd hatalmának megérzése történik, amikor fokozatosan 

tudatosul a kamaszkorba lépő ifjú emberben, hogy beszédét uralni, céljának megfelelően 

használni tudja. 
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A dráma szerepe a Waldorf-iskolában 

A Waldorf-iskolák életét összetett módon szövi át a színház és a dráma szeretete és ápolása. Ez a 

művészeti ág az ókori görögöknél született meg, előzményeit a rítusokban és a mímes játékokban 

találjuk. Az egyes társadalmakban mindig az adott világképnek megfelelő színházi és színpadi for-

mák alakultak ki. A mai színház ismét feloldja a klasszikus formákat és kísérleteiben visszanyúlik az 

alapokhoz. A pedagógiában a gyermekek életkorának és tudati fejlődésének megfelelő módon kap-

csolódunk a dráma és a színház változatos formáihoz, eszközeihez.  

A napi szokások, kis rítusok gyakorlása (pl. bizonyítványvers, reggeli fohász stb.), az évszakünne-

pek, ahol egy-egy osztály bemutatószerűen ízelítőt ad az adott időszakban tanultakból, az éves 

színdarab, a közösségi ünnepek, például a Mihály-napi mérlegelés lehetőséget ad a kitágított érte-

lemben vett színházi formák gyakorlására mind az aktív részvétel mind a befogadás oldaláról. Az 

éves színdarabok bemutatására sok iskolában szokás drámanapot tartani, máshol az osztá lytanító 

maga választja meg a bemutató időpontját. Az évkörben két időszak különösen alkalmas erre: a 

farsang és a pünkösd, mely utóbbi az újjászületett közösség ünnepe. 

A felsorolt tevékenységeknek köszönhetően a művészi megmutatkozás szokássá válik, így a felső 

tagozatban, amikor a dráma már önálló óraként jelenik meg, a tapasztalatokra építve lehet megkez-

deni az eszközök tudatosítását. Mindez a napi szertartások megélésétől a megmutatkozás örömén 

át a 12.-es színdarab minden művészetet magába foglaló eseményéig ível, ahol a fiatal emberek 

már saját mondanivalójukat mutatják meg tanáraik segítségével a közösségnek. 

Bevezetés 9-12. évfolyam 

A dráma a felső tagozaton hangsúlyosabban van jelen, önálló óra, melyet szaktanár vezet. A diá-

kokban erős érdeklődés él az önkifejezés iránt – keresik saját hangjukat és mondanivalójukat – és 

a közösség iránt, amelyben keresik helyüket. Fontos számukra az őszinteség, új formák alkotása, a 

jelenlét megélése. A jó hangulat, a humor, a játék élménnyé teszi az órákat. A felső tagozat, s ezen 

belül a drámaórák fontos célkitűzése: az önálló ítélőerő kialakulásának támogatása. 

Fejlesztési területek 

Érzékelés 

– a 12 érzékhez kapcsolódó gyakorlatok 

– komplex érzékelési gyakorlatok 

– saját érzések megfigyelése, felismerése 

 

Kifejezőkészség 

– beszéd- és mozgásgyakorlatok 

– önismeret 

– koncentráció és lazítás, feszültségteremtés és oldás 

– fizikai test iskolázására irányuló gyakorlatok, testtartás, rugalmasság 

– ritmusérzék beszédben, mozgásban, térformálásban 

– a lélek finomítása, az érzések differenciálása 

– érzések, eszmék megfogalmazása és közvetítése mások számára 
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– hangulatok, fogalmak, jellemek, helyzetek pontos kifejezése 

– kommunikáció és metakommunikáció a közös tevékenységek során 

 

Együttműködés 

– érdeklődés a külvilág: mások érzései, gondolatai, megélése iránt, empátia 

– szabályok megfogalmazása, tiszteletben tartása 

– feladatelosztásban való részvétel,  

– tervezés, szervezés, kivitelezés során saját feladat megtalálása, mások feladatának segítése 

– közösen átélt élmények értékelése, visszajelzés adása társnak 

– önálló vélemény megfogalmazása, mások véleményének tiszteletben tartása  

– a felelősség tudatosítása 

– közösségvállalás, érdeklődés mások problémái iránt 

 

Alkotótevékenység 

– improvizációk szövegből, mozgásból, helyzetből, karakterből, tárgyból, jelenetvázlatból, cse-

lekményszerkezetből, kapcsolatrendszerből kiindulva egyénileg és csoportosan 

– produkciós munka (szerkesztett játékok, versek, darabrészletek, dramatizált epikai művek be-

mutatása) 

– teljes színházi előadás létrehozása  

– egyéb területeken (szcenika, zene, technika, dramaturgia stb.) való közreműködés 

– tanítási dráma, tananyag feldolgozása dramatikus eszközökkel 

 

Tudatosság 

– az alkotó folyamat lépéseinek érzékelése, átélése, tisztázása 

– pontos megfigyelés és kifejezés  

– az átélt gyakorlatok céljának megértése 

– adott tartalom eszközeinek megtalálása 

 

Befogadás, értelmezés 

– a színháztörténet nagyobb korszakainak megismerése 

– néhány jelentős alkotó megismerése 

– kortárs dráma és színházművészet alapszintű megismerése 

– a drámai műnem sajátosságai 

– dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak 
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– látott színházi előadások értelmezése és elemzése  

– a színházi hatás eszközeinek: szcenika, díszlet, jelmez, akció, dikció alapvető ismerete 

A fejlesztési területek elmélyítése fokozatosan történik az adott életkor sajátosságainak megfelelő 

területeken. A fogalmak tisztázásakor az élményekre építünk 

 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A polaritások éve, egyaránt fontos a komikum és a tragikum megélése. A kilencedikes diákok olya-

nok, mint a kagyló: kívül kemény héj, belül puhaság. Nagyon kritikusak önmagukkal és másokkal 

szemben is. Belsőleg ideákat, eszméket keresnek, külsőleg nehezen találják a szavakat, mozdula-

tokat. A belső térhez óvatosan, finoman lehet csak nyúlni, hiszen az önkifejezés nehéz. A feladatok 

megfogalmazásában fontos a praktikusság és egzaktság, ami biztonságérzetet ad, a fantázia a 

konkrétumokhoz kötődve tud működni. A kilencedikes elsősorban akaratán keresztül tanul. Nem 

intellektuálisan megérteni, hanem cselekvés által átélni akarja a világot. 

Órakeret: 25 óra  

Előzetes tudás  

Nyolcadik osztályban egy teljes darab színpadra állítása. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A gyakorlatokban fontos az ismétlődés és variáció, a munkavégzés rutinossága és alapossága. Fon-

tosak a szabályjátékok, maga a szabálykialakítás is játéklehetőség. Alapvető élményük a belső gá-

tak, vagy a félelem megélése, és ezeknek katarzisszerű átlépése, erre érdemes építeni például a 

vakos játékokban. Használjunk a testi jó közérzet megteremtésére irányuló gyakorlatokat, alapszintű 

testtartás, gesztus, mozdulat, koncentráció-éberség, hangerő és artikulációs gyakorlatokat, nyelvtö-

rőket. Segít nekik a gátlásokon való átlépésben, ha ezek testi erőbedobást is igényelnek. A kapcso-

latteremtést sokszor akadályozza az agresszió vagy a zavar, ezeket oldhatjuk a birkózás legkülön-

félébb változataival, illetve kihívásra épülő páros és csoportos gyakorlatokkal. 

Sok mozgásos improvizációt adhatunk, bár mozgásba lendülni nehéz. Erre az órák felépítésében 

figyelnünk kell. A jelenetek lehetnek elnagyoltak, vázlatszerűek: típusokat, tipikus helyzeteket, pola-

ritásokat jelenítünk meg. Játszunk és túljátszunk a testtartással, a gesztussal, a szöveg még ke-

vésbé fontos. A helyszín, karakter, tárgy pantomimszerű megjelenítése is érdekes, a megbeszélé-

sekben nem elemzünk, hanem azt tisztázzuk, mi volt a történetben megérthető és mi nem. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Erősen drámai témák, mint a halál, társadalmi problémák (pl. hajléktalanok) éppúgy szerepelhetnek 

mint a hétköznapi életből vett egyszerű helyzetek, emberi gyarlóságok. 

A lelki érzékenység ápolása a versmondással történhet: gyötrődő lírai versek, erős drámai balladák 

és ellenpontként humoros versek, rövid prózák. Fontos a gondolatiság, de nem elfelejtendő: a vers 

azáltal hat, ahogy a hangokat megszólaltatjuk.  

Tanítási drámához kapcsolódva jó téma az 1956-os forradalom megjelenítése, vagy jelentős alkotók 

(például Francois Villon, Karinthy Frigyes) életének, műveinek feldolgozása. A dokumentumok, fény-

képek, szövegek alapot adnak a realitásból induló fantáziának.  

Önismereti témákat nem kell feszegetnünk. Maguk a gyakorlatok természetes módon segítik az ön- 

és világismeretet, de a megfogalmazás még gátlásokba ütközik, és egymás türelmes meghallgatása 

is nehéz. Időnként mégis óriási „gólhelyzetek” adódnak, ilyenkor belemehetünk kérdéseik megbe-

szélésébe.  

A közösség mozdulása, a csoport dinamikája meghatározó. Fontos a „mágikus krétakör” felisme-

rése: a színházi teret a közösség figyelme, a szabályok betartása teremti meg. A drámai közös 

csönd pillanatainak megérzése alapvető élmény. 

Bemutató témája lehet improvizációkból épített cselekménysor, 56-os műsor, varieté vagy cirkusz, 

versek feldolgozása.  

Kapcsolódási pontok 

Irodalom: a drámai műnem megismerése az emberi akaratok egymásnak feszülését állítja közép-

pontba. Téma a görög, a reneszánsz és a klasszicista színház, Shakespeare és Moliére, a modern 

dráma és színház egyes alkotói, az abszurd. Alapvető fogalmak kerülnek bevezetése, mint drámai 

szerkezet, katharzis, különböző színházi terek felépítése, jellem- és helyzetkomikum, műfajok. Zene: 

közös pont az improvizáció, építkezés improvizatív elemekből. Ajánlott a közös produkciós munka. 

Történelem: forradalmak.  

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Drámajáték, tragikum, komikum, dramaturgiai egységek, improvizáció, gesztus, rugalmasság, konf-

liktus, katarzis, színházi tér, szabálytudat, vázlatszerűség, közösség, erő, akarat, egzakt feladat-

meghatározás, tempó és ritmus, együttműködés, egyensúly, átadás és átvétel, impulzus, hatás és 

ellenhatás,  kommunikáció, interakció, szituáció, önkifejezés, gesztus, mimika, testbeszéd, döntési 

helyzet, elágazási pont, variáció, kontraszt, cselekmény, cselekményszál, hatás 

A fejlesztés várt eredményei 

A szabálytudat, a gesztus- és térhasználat erősödjön. A tragikum és komikum minőségét élje át.  

Sajátítsa el a drámai műnem alapvető fogalmait. A produkciós munkában aktívan, önállóan vegyen 

részt. 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Jellemző az érzelmi hullámzás, a hangulati váltások, a belső viharok. Jó, ha művészi hangulat járja 

át az órákat, teret kap a sokszínűség, az érzelmi élet gazdagsága. Érdeklődésük középpontjába 

kerül a kapcsolatteremtés a legkülönbözőbb szinteken: a barátság, a nő-férfi viszony, csoportokhoz 

tartozás, a rokon- és ellenszenv megnyilvánulásai. Az érzés mint megismerő erő működik, szinte 

letapogatja környezete hangulatait, megnő a szépség és esztétikum iránti fogékonyság.  

A 10-es gyerek kérdései: milyen vagyok, milyennek látnak a többiek, milyennek látom én a világot? 

Kérdéseire szívesen keresi a választ közös beszélgetésekben. 

Továbbra sem könnyű azonban a megmutatkozás, az osztály – és a tanár is – erősen ki van szol-

gáltatva a kedélyállapot változékonyságának. 10. osztályban kedvet csinálni a játékhoz nagyon fon-

tos, amiben sokat segít a tanár lelkesedése. Ha sikerül, építhet a fiatalok kreativitására.  

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

Előző év dráma-, zene- és irodalomórái, bemutatója, a drámaiság akarati elemeinek átélése. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A gyakorlatokban a bizalomjátékok, a páros gyakorlatok, kapcsolatépítő játékok előtérbe kerülnek. 

Megnő a beszédgyakorlatok súlya, artikuláció, hangszín, hangmagasság, tempó, rezonancia, rit-

mus. Akár saját maguk által írt nyelvtörőkkel is lehet dolgozni. Fontos a tudatosság a beszédformá-

lásban: a beszédszervek hármas tagoltsága (ajak, fog, gége) és a három stílus (líra, dráma, epika) 

összekapcsolása. A mozgásgyakorlatokban is megjelenik az árnyaltság, a lendület, az érzés meg-

tölti a mozdulatot. A mimikai gyakorlatok, arcjáték hangsúlyossá válik. 

Improvizációkban a hangulatra és a kapcsolatokra kerül a hangsúly. A jelenetek alapja lehet semle-

ges szöveg. A kevés szöveg, sok játék alapelve felszabadító hatással van a korosztályra. 

Fontos új elem az ismétlés, a „próba”, a jelenetek csiszolása adott szempont szerint. Fontos a meg-

figyelés, például állatok megfigyelése és utánzása, összekötve emberi tulajdonságokkal. A sűrítés, 

a variáció, a fokozás, a késleltetés, a státuszhelyzet alkalmazása tudatosítandó. A belső monológ 

eszköze előtérbe kerül, az érzés utat talál a szó felé. A jelenetértékelések súlya is megnő, fontos a 

beszélgetés. Felfedeznek belső törvényszerűségeket, pl. milyen okok vezetnek egy-egy emberi 

játszma kialakulásához. Szívesen meghallgatják egymást, és szuverén egyéniségüket megélik a 

beszélgetés során. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az órák témája lehet például az emberi játszmák területe, az álomvilág, mesék feldolgozása.  

A bábjáték is alternatívát jelent, a saját maguk által elkészített bábok segítenek az önismeretben és 

megkönnyítik az érzelmek kifejezését. Maszkokkal, árnyjátékkal, tárgyanimációval, performance-

szal, bohócmesterséggel is kísérletezhetünk.  

A bemutató szervezhető az órai játékokból és improvizációkból, de készíthetünk bábelőadást vagy 

mesejátékot alsóbb osztályoknak.  

Kisebb alkotó csoportok létrehozása és azok munkájának összefűzése jó eszköz lehet. 
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Lehet esetleg korosztályhoz illő, teljes színdarab feldolgozása is a cél, vagy akár saját maguk által 

írt darabot is előadhatnak. A tanárnak azonban számolnia kell vele, hogy a céltudat még nem jel-

lemző, a próbafolyamatot pedig „érzelmi gubancok” nehezíthetik.  

Szükséges néhány színházi alkotás megtekintése az év során: előtérbe kerülhet a tánc-, az alterna-

tív és a bábszínház, a zenés műfajok megismerése.  

Kapcsolódási pontok 

Kézművesség, kézimunka, plasztika (bábkészítés), zene, irodalom: a művészetek átjárhatóságának 

megélése érdekében keressünk minél több kapcsolódási pontot!  

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Önkifejezés és önismeret, reflexió és önreflexió, kommunikáció, beszédképzés (artikuláció, hang-

szín) mimika, tempó, ritmus, árnyaltság, próba, csoportmunka, művészi érzék, alkotóerő, kreativitás, 

konfliktus, konfliktusrendszer, ellentét, párhuzam, metafora, szimbólum, csomópont, fordulat, tükrö-

zés, performansz, hivatásos színház, kőszínház, alternatív színház, amatőr színház, diákszínjátszás 

A fejlesztés várt eredményei 

Az érzelmi élet gazdagságának megismerésével és kontrollálásával a gesztus mellett a mimika és 

a hang tudatos használata is megjelenik. Megéli a kapcsolatok fontosságát, a kommunikáció és 

metakommunikáció eszközeit kezdje megismerni. A reflexió és önreflexió kultúrájának kialakítása 

elkezdődik, beszélgetések során meg tudja fogalmazni érzéseit és segítően tud kommunikálni. Ön-

álló ötleteit tudja megvalósítani csoportmunkában, megismeri  a színház kapcsolatát más művészi 

ágakkal. Képes felismerni és javítani hibáit. Érzékeli, megfigyeli, felismeri és felidézi a tér, idő, 

tempó, ritmus, a tárgyi világ, a vizuális, kinetikus és vokális hatások sajátosságait és összefüggéseit. 

Kitalál és közlési szándékkal alkalmaz ilyen hatásokat konkrét vagy szimbolikus jelentéssel. Tuda-

tosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire és felhasználja azokat drama-

tikus tevékenységeiben, hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek 

között tevékenységeit. 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 11. osztályban fontos lépés történik a felnőtté válás útján. Megjelennek a saját célok, annak a 

keresése, hogy ki vagyok én, mi dolgom a világban. A gondolkodási képességek válnak hangsú-

lyossá. Az érdeklődés differenciáltabbá válik. Fontos az igazságkeresés, ennek megfelelően a kér-

dezés, megkérdőjelezés, az elemzés igénye, az eszközök tudatos megélése és megértése, a vita, 

amelynek során saját álláspontját kialakíthatja és megvédheti. A tanár feladata, hogy hagyja keresni 

saját útját, ugyanakkor támogassa az önálló lépéseket.  

Monológok, versek illetve drámarészletek teljes igényű megformálásán, önálló előadások tartásán 

és részletes elemzésén keresztül már a tizenkettedikes minőség megteremtése felé haladunk. 

Órakeret: 25 óra 



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
274 

Előzetes tudás 

Saját ötletek kivitelezése csoportos, produkciós munkában. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az órákon fontos az intenzív munkahangulat, a tudományos igényű precizitás, a világosan megfo-

galmazott célok és szempontok. Az eddigi gyakorlatok ismétlése fontos, de érteniük kell, hogy mit 

miért teszünk. A közösségről az egyénre kerül a hangsúly. A drámai alapgesztusok bevezetése 

mellett hangsúly kerül a feszítés és oldás pillanatainak megtalálására.  

A tértudat növekszik, a testbeszéd vizsgálata, letisztítása, a saját hang és a gesztusrendszer meg-

találása, a tudattalan hibákkal való szembesülés kerül a középpontba.  

A jelenetek elemzése, a gyakorlatok megbeszélése lélektani mélységekbe mehet, a pontos megfi-

gyelések visszajelzése, a nézőre tett hatás tudatos formálása.  

A 11.-es diákok igazságkeresésből fakadó őszinteséggel mondják el egymásnak véleményüket, 

emellett egymás munkájának méltányolása is fontos, kezdik észre venni, hogy mindenki önmagához 

képest fejlődik. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Téma lehet drámarészletek konkrét feldolgozása, a karakterek összetett elemzésével, ehhez kap-

csolódik az önismereti munka – saját eszköztár feltérképezése, a karakter és a saját jellem közötti 

hasonlóságok feltérképezése.  

Szerkesztett műsor is szervezhető versek, monológok feldolgozásával. Feladat a mássalhangzók 

és magánhangzók képzésének, hatásának tudatosítása. Fontos téma a retorika, a beszéd 

hatásának művészete, a testtartás és beszéd összefüggései. Az etosz, pathosz és logosz területeit 

ismerjük meg. Azt vizsgáljuk, hogyan tehetjük mondanivalónkat mások számára meggyőzővé gon-

dolati (felépítés, szerkezet, érvelés, kezdés és befejezés), érzelmi (mimika, tekintet, hangszín, költői 

eszközök használata, saját érzelem kifejezése, másokra tett érzelmi hatás) és akarati (testtartás, 

gesztus, hangerő, mondanivalóval való azonosulás) eszközökkel. Saját előadás, beszéd tartása, 

illetve vitajátékok segíthetik a társadalmi szerepekre való felkészülést és az önérvényesítés képes-

ségét. Téma lehet a stílusgyakorlat is, ugyanazt a jelenetet megformálhatjuk különböző nézőpon-

tokból, a legkülönfélébb színházi eszközökkel. 

Fontossá válik az előadásra való készülés folyamata az ötletektől a megvalósításig, annak meg-

élése, hogy lesz egy gondolatból valóság. A munka megszervezésében a diákok alakítóan vesznek 

részt, a mindenki egyért és egy mindenkiért elv érvényesül. A 11.-es diákokra már jó felelősségteljes 

feladatot bízni, például iskolai ünnepek – szalagavató, ballagás, évnyitó vagy évzáró – műsorának 

elkészítését, a szervezésben való részvételt. Szervezhetnek akciókat, performance-okat a közös-

ségben. Fontos megélniük a szociális életben való aktív részvételt. 

Elkezdődik a látott színházi előadás adott szempontok szerinti elemzése, a térszervezés, a szce-

nika, a világítás, az akció és dikció vizsgálata. 

A XIX. század, esetleg a kortárs színház és dráma magyar és világirodalmi alkotóival ismerkedünk. 

A művészet mibenlétének megértése, elválasztása az üres hatásvadászattól már a tizenkettedikes 

színdarab felé mutat.  
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Kapcsolódási pontok 

Irodalom: a XIX.és XX. századi világ- a magyar irodalom drámáival való ismerkedés, a stílus fo-

galma, retorika 

Egyéb művészeti tárgyak: performance, akció, modern és kortárs kifejezési módok, műfajok 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Monológ, kidolgozottság, céltudat, lélektani hatás, a színházi hatás eszközei: szcenika, világítás, 

technika, dramaturgia, díszlet, jelmez, elemzés, bizalom, önismeret, társismeret, időkezelés, idősík-

váltás, flashback, fókusz, keret, jelentés, mondandó, tanulság, jelenet, típus, egyénítés, ellentét, 

párhuzam, feszültség, státus, sűrítés, variáció, színpadi tér, stilizáció, konkrét és absztrahált moz-

gás, hatás, realista színjáték, abszurd, groteszk, opera, balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, 

összművészet, rendező, díszlettervező, jelmeztervező, szcenikus, koreográfus, színpadmester, vi-

lágosító, ügyelő, súgó, kellékes 

A fejlesztés várt eredményei 

Monológ, darabrészlet önálló megformálására képes. Önállóan tartott előadásban a retorikai szem-

pontokat érvényesíteni tudja, hibáit felismeri. Látott színházi előadást képes adott szempont szerint 

elemezni. A színházi hatás eszközeit: szcenika, díszlet, jelmez, akció, dikció ismeri. Értelmezi 

önmagát egyénként és a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó közreműködője-

ként, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokat és az azokra adott saját válaszait, 

továbbfejleszti együttműködésre és konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát, kiveszi részét a 

közös döntéshozatali folyamatokból. az alkotótevékenység során adekvát és alkotó módon hasz-

nálja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat, felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, 

ezek művészi formáit, a színházi vizualitás eszköztárát, használja a tér sajátosságaiban rejlő lehe-

tőségeket, adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit. Ismeri és alkal-

mazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket, felismeri az empátia jelen-

tőségét, ismeri és tudatosan alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit, 

ismeri és alkalmazza a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét, a feszültség 

eszközeit és szerepét a dramatikus tevékenységekben. 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Az érett ítélőerő megjelenésének időszaka. A tizenkettedikes nagy, átfogó folyamatokban akarja 

látni a világot, ugyanakkor fontos számára a cselekvő erő megszerzése. Az életcél, a jövőkép meg-

fogalmazására törekszik, amely együtt jár a múlt összegzésével. Kortárs problémák, fausti kérdések 

izgatják. Mondanivalója van, amelyet többek között színházi eszközökkel fejezhet ki. 

A Waldorf-iskolai tanulmányok egyik koronája a záró színdarab, a drámaórák ennek kivitelezését 

szolgálják. 

Órakeret: 54 óra 

Előzetes tudás 
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Az elmúlt 12 év drámai tapasztalatai  

Tantárgyi fejlesztési célok 

A teljes színházi folyamat átélése, a közös színdarab művészi igényű megformálása, a közösségben 

való feladatvállalás felelősségének átélése. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A darabválasztásnál a legfontosabb szempont, hogy az osztály magáénak érezze, ezt sok beszél-

getés előzi meg, valamint a drámairodalom néhány művének tanulmányozása. Fontos színházi 

előadások elemzése, a kortárs dráma és színházművészet problémáival való szembesülés. 

Választhatunk kész darabot a világirodalom remekeiből, dramatizálhatunk epikus művet, de 

vállalkozhatunk teljesen saját szöveg létrehozására is.  

Egyes iskolákban a próbafolyamatot néhány napos drámatábor előzi meg, ahol tisztázzuk a célokat, 

kialakítjuk a munkarendet, intenzív tréningezéssel készítjük fel a közösséget a komoly feladatra. 

Máshol ez az év szakórái során történik. A gyakorlatokban is az összegzésre törekszünk, egészen 

a kisiskolás korig is visszanyúlhatunk, és megtalálhatjuk a gyermekkori játékok új, felnőtt minőségét. 

Elkezdődhet a légzés iskolázása hosszú, összetett mondatok helyes hangsúlyozásával.  

 A színészi játékban nem a tökéletesség, hanem a művészi erő és az őszinteség a cél, különböző 

színházi formanyelvek, stílusok alkalmazásával. Az elmúlt évek tapasztalatai összegződnek minden 

téren és egy közös művészi alkotó-teremtő folyamat szolgálatába állnak. A kellékek, díszlet, jelmez, 

világítás- és hangtechnika kialakítása tanáraik segítségével, a fiatalok aktív közreműködésével tör-

ténik. A színházi előadás megszervezése a büfétől a jegyekig szintén a diákok dolga. A pénzügyi 

háttér megteremtésében – költségvetés, szponzortok megkeresése stb. – is részt vehetnek.  

Kapcsolódási pontok 

A színdarab megvalósítása során az összes művészeti tárgy összekapcsolódik: zene, tánc, euritmia, 

kézművesség, építészeti ismeretek (díszlet), kézimunka (jelmezek), irodalom (dramaturgia és szö-

veg). 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Felelősségtudat, összművészet, összegzés, saját mondanivaló kifejezése, dráma, drámaiság, dra-

matizálás, dramaturgia, dramaturg; feszültség, várakozás, fokozás, késleltetés, kitérő (epizód), aka-

dály (gát), felismerés; expozíció, bonyodalom, válság (krízis), drámai vétség  (hübrisz), sorsfordulat, 

katasztrófa, katarzis, a dráma műneme, a tanult drámaszerkezetek (pl. arisztotelészi dramaturgia, 

shakespeare-i dramaturgia, a brechti dramaturgia, az abszurd dramaturgia),színházi kommunikáció, 

pódiumszínpad, előadóművészet, megjelenítés, részleges megjelenítés, stilizáció, a választott 

dráma- és színháztörténeti ismeretanyag szakszókincse 

A fejlesztés várt eredményei 

Megéli az összehangolt, egymásra épülő munkafolyamatokat, találkoznak az élet valóságával. Meg-

tapasztalják, hogy a színházi előadás létrehozása során a legkülönfélébb egyéni képességek 

maximális kibontakoztatása a közösség együtt meghatározott céljait szolgálja. A felelősség meg-

élése életre szóló élmény és tanulás a fiatalok számára, amely az élet más területein is kamatoztat-

ható.Felfedezi a színházi kommunikáció erejét, alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a hely-

zetek megjelenítésében, a történetek dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában, felismeri 
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és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket. Felismeri és 

alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok jellemző eszköztárát. Értelmezi és rendszerezi a 

dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a kortárs színházra vonatkozó is-

mereteit és élményeit, saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja 

a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait. 
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KÉZIMUNKA 

Bevezetés 

A felső tagozat kézimunka óráinak legfőbb szempontja a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe 

vétele, miközben arra a kézügyességre építünk, melyet az első évfolyamtól kezdve a különböző 

anyagokkal és technikákkal való találkozás révén alakítottunk az akarat erősítésén és az egyéni 

látásmód fejlesztésén keresztül. 

Az órákon foglalkozunk a használt anyagok tulajdonságaival, és az ehhez kapcsolódó munkafolya-

matokkal, valamint betekintést adunk az ember, a gép, a gyártás, a kereskedelem és az ipar továbbá 

a környezet összefüggéseibe. 

A különböző anyagokkal végzett gyakorlati és elméleti munka segíti a fiatalokat gondolkodási ké-

pességeik csiszolásában és abban, hogy legyenek még inkább tudatában a természetben fellelhető 

életfolyamatoknak. Ez segíteni fogja őket a különböző használati tárgyak ötletes megtervezésében, 

és ezáltal kritikus alakul ki a kritikus fogyasztói magatartásuk. 

Az ilyesfajta munka szerepet játszik személyiségük fejlődésében és technikai tanulmányaikban is, 

valamint későbbi döntésükben arról, milyen munka vagy szakma felé törekedjenek. 

Minden évfolyamon hangsúlyos szempont, hogy: 

– a tárgyak formaterve szolgálja a használati célt és növelje az esztétikai érzékenységet 

– a kivitelezésben törekedjünk gazdaságosságra, a természetes anyagok újrahasznosítására, 

megfelelő minőségű alapanyagok felhasználására. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

9. osztályban a kézimunka órákon a főbb tevékenységi területek kosárfonás, szabás-varrás. 

Különböző anyagokkal végzett elméleti és gyakorlati munka segíti a tanulókat a különböző haszná-

lati tárgyak ötletes megtervezésében, és ezáltal megfelelő kritikus magatartást fognak képviselni.  

A kosárfonás és textilmunka formateremtő erőik megerősítését szolgálják, miközben ügyelniük kell 

a pontosságra, aközben a munkafolyamatok akaratukat is fejlesztik. 

A fűzfavesszővel való tevékenység és a szabászat is erős kereteket biztosít, melyek során csak 

fegyelmezett és következetes munkavégzéssel érhető el optimális eredmény. 

Maszkkészítés: a különböző anyagokkal történő maszkkészítés lehetőséget biztosít a tanulók szá-

mára az emberi lélek megismerésére, irodalmi és drámai tanulmányaikat kiegészítve. 

Összhangban a fiatalok fejlődési szakaszával most belső határozottságra van szükségük, egyenes 

tartásra és folyamatosságra. 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

– varrógép használata, egyenes varrás, cikkcakk-varrás 

– szabásminta készítés, fércelés, összeállítás 

– szövés, fonás, pókfonás 
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– papírmasé maszk 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Megismerő és befogadóképesség fejlesztése: a közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények fel-

dolgozása, új technikák kipróbálása, a technika nyújtotta lehetőségek számbavétele, saját ötletek 

megvalósítása. 

Összehasonlító tárgyelemzés, különböző népek, korok tanult tevékenységhez kapcsolódó tárgyai-

nak összehasonlítása. A tanult tevékenységek a magyar kultúrában, művészetben régen és ma. 

Kreativitás, alkotóképesség fejlesztése: egyszerű tárgyak tervezése, kivitelezése a célszerűség, ill. 

az esztétikai szempontok érvényre juttatásával. 

Önálló munkavégzés fejlesztése: a munkafolyamatok megtervezése, megoldási lehetőségek, kivite-

lezés, értékelés. 

Követelmények, ismeretek / fejlesztési követelmények 

Ismerkedjenek meg a használandó anyagok eredetével és előkészítésével, valamint a szerszámok 

használatával. 

Kosarak készítése: 

– kosárfenék, oldalrészek, szegély megfonása 

– szabad kosárkészítés, melyben a fonás technikáját a tanulók választhatják meg a használati 

célnak és az esztétikai tervnek megfelelően 

Szabászat: 

– méretvétel egy ruhához (saját méretviszonyaik megismerése) 

– szabásminta rajzolása és változtatása 

– az anyag kiválasztása: minőség, szövet, szerkezet 

– szabás, bejelölés, tűzés, próba, varrás 

– befejezés: gombok, cipzárak, szegélyek, felhajtások, nyakkivágások 

– gomblyuk készítés kézzel vagy géppel 

Maszkkészítés: 

– arclenyomat készítése agyag és gipsz használatával 

– különböző arckifejezések megjelenítése 

Kapcsolódási pontok 

– irodalom, dráma: görög drámák 

– geometria: térbeli formák  
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

– szabásminta 

– fércelés 

– összeállítás, tűzés, gépi öltés (egyenes, cikkcakk, gomblyuk) 

– kosárfenék (fenékszál, gyökkentés) 

– oldalfonás 

– szegélykészítés 

– gipsz, agyag, gipszes géz 

A fejlesztés várt eredményei 

Szabászat: 

– legyen képes a diák kész ruhadarabról szabásminta levételére, illetve saját méretei alapján 

annak nagyítására vagy kicsinyítésére 

– - a záródásokat is varrógéppel tudja megoldani, mint pl. gomblyuk, cipzár 

Kosárfonás: 

– ismerje a különböző kosárvesszőket és ezek fonásra való előkészítését 

– az alapvető fonási technikákat sajátítsa el, és alkalmazza egy saját fonott munkadarab megkö-

tésében 

Maszkkészítés: 

– a választott alapanyaggal tudja a különböző gesztusok kifejezését és érzékeltetését 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 10. évben a különböző természetes alapanyagú textíliákkal foglalkozunk, ezáltal szereznek új ta-

pasztalatokat kézműves technikákban (szövés, fonás, batikolás). Azok ma is felhasználható prakti-

kumával fejlesztjük, ízlés-, szín- és anyagvilágukat. Egyféle technika különböző lehetőségeinek ala-

pos körüljárásával, pontos, világos tervezési munkával biztonságot kapnak, akaratukat erősítik a 

kitartó munka folyamán, ugyanakkor egyéni megvalósítások révén végtelen variációk lehetőségével 

alkotó tevékenységük is rugalmas és szabad teret élvezhet. A batikolás és más textilmintázási tech-

nikák során a szabad művészi munka mindig pontosan átgondolt tervezés alapján történik, minta, 

szín, forma és technika ennek megfelelően választható.  

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

- anyagismeret (textilek, festékek) 

- öltözködéskultúra, -történet 

- enteriőr fogalma, elemei 
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- a magyar és más kultúrák jellegzetes motívumvilágának ismerete 

- tervrajz készítésének, szabásminta készítésének ismerete (helyes arányok) 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az új technikák megismerésével a tanultakat és fantáziájukat praktikusan is hasznosítani tudják. 

Kísérletezés különböző anyagokkal és technikákkal. A tervrajzok, szabásminták készítése nagy fi-

gyelmet, precíz, pontos munkát igényel, fejleszti koncentrációkészségüket. Átalakulási folyamatot 

követhetnek végig a saját ötlet tervrajzban, szabásmintában való megrajzolásától indulva – ami egy 

statikus állapotot – a munkadarab kivitelezésén keresztül a használatig. Egyszerű tárgyak készítése 

a célszerűség, praktikum és az esztétikai szempontok érvényre juttatásával, az anyagok gazdasá-

gos felhasználásával, az újrahasznosítás lehetőségével.  

 

Követelmények, ismeretek / fejlesztési követelmények 

– az anyagok tanulmányozása, előkészítése 

– egyéni tervek, minták készítése 

– színek kiválasztása 

– különböző technikák bemutatása: szövés-fonás technológiai fejlődése, múzeum- és gyárláto-

gatás, szövés elemei 

– szövés alaptechnikái, különböző szövőkeretekkel való ismerkedés, egy szőtt darab terve 

Kapcsolódási pontok 

– matematika, rajz és vizuális kultúra: perspektíva 

– földmérés: mérés, arányok, tervrajz készítése 

– művészettörténet: magyar és más kultúrák jellegzetes motívumvilága, öltözködéstörténet 

Kulcsfogalmak 

– tervrajzkészítés, perspektíva, 

– alkalmazott kézműves technikák és eszközeik: nyomódúc, pontozó, viaszos és kötözéses batik 

– szövőszék, a láncfonal és felvetőszál együttműködése 

A fejlesztés várt eredményei 

Szövés-fonás: 

– álló szövőkereten a láncfonalakat tudják felvetni, a vetülékfonalat előkészíteni 

– ismerjék meg a különböző szövési technikákat 

– egy nagyobb méretű szövött darabot készítsenek el önállóan vagy kalákában 
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Batik-textil: 

– egyszerű csomózási technikával, ill. viaszolással tudjanak batikolni 

– a selyemfestés alapfogásainak elsajátítása 

– a textilmintázás lehetőségeinek megtanulása különböző kézműves technikákkal 

– az elkészített műveket tudják használni az enteriőrben 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok 11. osztályban megismerkednek a kartonozás technikáival (doboz, mappa stb. készítése). 

Az új anyagok megismerése és tulajdonságaik (pl. tónus, szín, struktúra, hajlékonyság, szilárdság) 

felismerése figyelmes érzékeket és biztos ítélőképességet kíván. A kartonozás pontos technikája 

szigorúan meghatározott lépéseivel iskolázza a fegyelmezett gondolkodást és tevékenységet. A kar-

tonnal végzett munka a könyvkötés technikájának megismerésével és gyakorlati technikájával foly-

tatódik. A könyvkötés pontos technikája szigorúan meghatározott lépéseivel iskolázza a fegyelme-

zett gondolkodást és tevékenységet. 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

– fűzési technikák 

– terv-, szabásminta-, vázlatkészítés 

– arányok ismerete, térgeometriai ismeretek 

– anyagismeret 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A tanulók átalakulási folyamatot követhetnek végig a saját ötlet tervrajzban való megrajzolásától a 

munkadarab kivitelezésén keresztül a használatig. Fejleszti koncentrálóképességüket, kreativitásu-

kat. Lehetőség van a saját alkotófolyamatban a jó és rossz döntések elemzésére. 

Követelmények, ismeretek / fejlesztési követelmények 

Munka kartonnal. Részben másolással, és saját terveikre támaszkodva a diákok képkeret, mappá-

kat, kis dobozokat, fényképalbumot készítenek. 

Megtanulják az anyagok: papír, karton, textilek, esetleg bőr és ragasztók helyes kezelését, haszná-

latát. 

A különböző feladatok elvégzésekor a diákok megismerhetik a használandó szerszámokat, segéd-

eszközöket, gépeket (nyomó-, vágóeszközök, gépek). 

A diákok elsajátítják a könyvkötés alaptechnikáit, korrektúra ívek vagy írásra való papír hajtásának 

technikáját, papírkötéshez a varrást, és a kemény fedelű kötés technikáját. Megismerik, hogy könyv 

tartalma meghatározza, hogy milyen borítást, anyagokat és borítómintát használjanak. Ennek során 

tanulmányozzák a különböző könyvkötéshez használható anyagokat.  
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Kapcsolódási pontok 

– matematika: sík- és térgeometria, terület-, kerületszámítás 

– Bothmer-gimnasztika: ítéletalkotás 

– rajz- és vizuális kultúra 

Kulcsfogalmak 

formavágás, furatolás, élhajlítás, polírozás, karos papírvágó gép formavágás, élhajlítás, polírozás, 

korrektúra ív, könyvvarrás, gázsi, könyvkötővászon, borító (kemény fedeles, puha fedeles) 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanulók elsajátítják a kartonozási technikák alapjait. Megismerik az ehhez alkalmazandó anyago-

kat és eszközöket, pontos, precíz munkával elkészítenek egy saját tervezésű munkadarabot. A ta-

nulók elsajátítják a könyvkötés technikájának alapjait. Megismerik az ehhez használt anyagokat és 

eszközöket. Pontos, precíz munkával elkészítenek egy munkadarabot.  
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Az alapfokú művészetoktatás további kötelező tantárgyai a Waldorf-

iskolában 

 

KÉZMŰVESSÉG 

 

FAMUNKÁK 

Bevezetés 9-12. évfolyamon 

Felső tagozaton a famunkák alapvetően két területen jelennek meg: faszobrászat és asztalosság. A 

faszobrászat tanterve az „Agyagozás / szobrászat” fejezetbe beépítve található, az asztalosság tan-

terve pedig az alábbiakban olvasható. 

 

Asztalosság 

Bevezetés 

A korábbi fafaragásokhoz képest az asztalos munka egyértelműen mérhető és ellenőrizhető, hogy 

honnan és mennyit kell elvenni. Ezzel erősödik az állandó önellenőrzés folyamata. Egy jól sikerült 

asztalosmunka elkészítéséhez gondolkodás, érzés, akarat nagyfokú együttműködésére van szük-

ség. A fa most már elsősorban nem a képzelőerőt ösztönzi, hanem mint anyag állítja a megmunká-

lóját kihívások elé. A fa sajátos jellemvonásai számos technikai problémát vethetnek fel. A diákok 

gyakran találják magukat saját, az elkészítendő darabról alkotott kívánságaik és az előttük fekvő 

faanyag tulajdonságai, határai közötti áthidalhatatlan szakadékban. Ezen két dolog összehangolá-

sát segítik elő az asztalosmesterség hagyományos módszerei. A jó terveken és a pontos munkán 

keresztül a diákok elsajátítják az asztalosság alapjait, amely a szerkezetszerű gondolkodáshoz és 

a precíz szerszámhasználathoz vezet. A feladatok során megismert fakötések elkészítéséhez elen-

gedhetetlenül fontos átlátni, megérteni az összekapcsolódó részek felépítését. Ezáltal az asztalos-

ság tulajdonképpen a famegmunkálás térbeli geometriája. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Egyszerűbb fakötésekkel összeálló tárgyak készítésével ismerik meg a diákok az asztalosság terü-

letét. A munka során igen nagy hangsúlyt kap a precíz mérés és szerszámhasználat, melynek végül 

jól látható mércéje az összekapcsolódó részek megfelelő illeszkedése. A feladatok során a diákok 

rátekintést nyernek egy munkafolyamat teljes egészére, a kezdeti tervezésen, majd a megvalósítá-

son keresztül egészen a végső felületkezelésig. 

Órakeret: 25 óra 
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Előzetes tudás 

A diákok 8. osztályban a kézműves órákon készíthettek már olyan tárgyakat, fajátékokat (pl. három-

lábú ülőke, mozgatható játékok), melyek több elemből álltak össze. Ezek ugyan még egyszerű, kez-

detleges fakötésekkel lettek összerakva, de már akkor megtapasztalhatták, hogy csak azok a mun-

kák álltak össze vagy működtek, amelyeknél megfelelő hangsúlyt kapott a precizitás. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A fakötések (pl. egyenes fogazás) kialakítása pontos munkát igényel, hogy a készített tárgyak elemei 

végül megfelelően kapcsolódjanak össze. A kötési módszerek szerkezetének átlátása fejleszti a tér-

látást. Az összeállt munkák díszítése egyéni kifejezésmódon történhet. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Szakmai fogások ismerete az egyszerűbb illesztésekhez szükséges fűrészelésben, gyalulásban, 

vésésben. Egyszerűbb tárgyak készítése fakötéssel, pl. falra akasztható polc, nyitott vagy fedeles 

doboz. Játékos feladat lehet pl. egy marionett bábú faragása csapolással összeállítva. 

Kapcsolódási pontok 

– matematika /mérés, számolás 

– mértan / szerkesztés 

– művészeti tárgyak / egyéni kifejezésmód, egyedi formák 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– egyszerűbb fakötésekkel összeálló tárgyak 

– asztalos szerszámok megismerése 

– pontos mérés 

– precíz szerszámhasználat 

– térlátás 

– rátekintést egy munkafolyamat teljes egészére 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok megtanulják a pontos tervek készítését. Átlátnak egy teljes munkafolyamatot. Precíz mé-

résen, szerkesztésen és szerszámhasználaton alapuló munkát végeznek. Értik, átlátják a fakötések 

szerkezetét (csapolás, fogazás), fejlődik a térlátásuk. Megismerik az asztalos szerszámokat, meg-

tanulják ezeket megfelelően karbantartani és ápolni. Gyakorlatot szereznek az illesztéshez szüksé-

ges gyalulásban, vésésben. 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok az eddig tanult technikákat kiszélesítik és elmélyítik. Bonyolultabb fakötéseket ismernek 

meg, mint a vésett csapolás vagy a köldökcsapos kötés, melyek még pontosabb munkát kívánnak. 

A folyamatban lévő feladatok művészi képességeket és konstruktív ötleteket is életre hívnak, melyek 

együttese alkotja majd a kész tárgyat. 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

Előző évben már készítettek egyszerűbb fakötésekkel összeálló tárgyakat, amelyek megalapozták 

az asztalosság területét. Megtapasztalhatták, hogy a pontosságra törekvés mellett mennyire fontos 

a folytonos figyelem, hogy a fakötések ellentétes pólusú részei végül megfelelő módon passzoljanak 

egymáshoz. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Elsajátítják a külön elkészített elemek hézagmentes összeillesztésének technikáit. Újabb és aprólé-

kosabb munkát igénylő fakötéseket készítenek, mint pl. a vésett csapolás különböző fajtái. Megis-

merik ezek felhasználási területeit, és a tanult módszerekkel már nagyobb precizitást igénylő tár-

gyakat alkotnak. Az elkészült, szerkezetszerű tárgyakat a már korábban elsajátított faragással és 

egyéb díszítési módszerekkel alakíthatják egyedi stílusúvá. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Nagyobb precizitást igénylő tárgyak készítése, pl.: képkeret 45°-os csapolással, falra akasztható 

rekeszes polc, ferde oldalú sámli, festőállvány. Az adott feladat lépéseinek, illetve logikai felépítésé-

nek átlátása. Önálló munka a meghatározott útmutatás alapján. 

Kapcsolódási pontok 

– matematika /mérés, számolás 

– mértan / szerkesztés 

– művészeti tárgyak / egyéni kifejezésmód, egyedi formák 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– bonyolultabb fakötések 

– hézagmentes összeillesztés technikái 

– vésett csapolás fajtái 

– kreatív díszítés 
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A fejlesztés várt eredményei 

A diákok képesek a munkafolyamat pontos áttekintésére és a munkafázisok egymásra építésére. 

Megismerik és pontosan alkalmazzák az újonnan tanult összetettebb fakötéseket. Magabiztosan és 

önállóan dolgoznak az asztalos kéziszerszámokkal. Aprólékos és precíz munkát igénylő tárgyakat 

készítenek. Önálló művészeti ötleteikkel gazdagítják az elkészítendő munkájukat. 

 

11.-12 évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok az asztalosság terén szerzett tapasztalataikra alapozva még összetettebb kötési módsze-

reket ismernek meg, mint pl. a fecskefarkú fogazás. A még több precizitást igénylő fakötéseket hét-

köznapi vagy dísztárgyak készítésén keresztül sajátítják el. A munkák állandó, nagyfokú figyelmet 

és kontrollt igényelnek. Az órákon kézi szerszámok mellett már barkácsgépeket is használhatnak. 

Továbbra is adott a lehetőség az elkészült munkák egyéni stílusú díszítésére. 

Amennyiben arra lehetőség van, javasolható, hogy az asztalosmunkák a 12. osztályban is folytatód-

janak. Ekkor a diákok tervezhetnek saját bútort, melyhez technikai rajzokat és a részletekről szóló 

vázlatokat készítenek. A művészi tervezés, a forma, és a funkció találkoznak, a statikai kívánalmak 

pedig esztétikailag kielégítő módon valósulhatnak meg. A diákok készíthetnek pontos terveket a ki-

adásokról is. 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

Már magabiztosan és önállóan dolgoznak az asztalos kéziszerszámokkal. Tapasztalatuk van az ap-

rólékos és precíz munkát igénylő tárgyak készítésében. Ismerik a fakötések hézagmentes összeil-

lesztésének technikáit. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A tanórákon már olyan összetett formájú fakötéseket használnak, melyek fokozottan igénylik és egy-

ben fejlesztik a térlátásukat. Másrészt, ezeknek a kötési módszereknek az elkészítése a koncentrá-

ciót is fejleszti, mivel folyamatos figyelmet és előregondolkodást igényel a nagy hibalehetőségek 

miatt. Az önálló munkára törekvés megfelelő rálátást igényel a feladatra, azaz szükségszerű, hogy 

a munka lépéseinek logikus sorrendjét felismerjék, átlássák. 

Az asztalosság területén a hangsúly a precizitás mellett az önálló munkára helyeződik. Eddigi tudá-

sukra építve saját bútort készíthetnek, amihez már maguk tervezik meg a munkafázisok lépéseit a 

kezdeti vázlatoktól a teljesen kész tárgyig. Mindez a technikai megoldások ismeretén kívül többek 

között előregondolkodást, a feladat teljes átlátását és logikai kombinációt igényel. A munka az egyéni 

kifejezésmód és az egyedi formák által válik még inkább alkotássá. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A megismert bonyolultabb fakötésekkel gyakran olyan jellegű tárgyakat is készítenek, melyek már 

kilépnek a hagyományos szögletes formákból. Például: domborfedelű láda, aszimmetrikus képkeret, 

döntött oldalú szerszámos láda. A feladatok lépéseit előre megtervezik, a készítendő tárgyról 
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megtanulnak technikai rajzot készíteni. Emellett régi, használt bútorok javításával, felújításával is 

foglalkozhatnak. A tanult képességeket, technikákat, a faanyagokról szerzett információkat és saját 

tapasztalataikat lejegyzik. 

Az műhelyben már közepes méretű bútorokat készítenek, mint például íróasztal fiókokkal, szobai 

kisasztal, szék, éjjeli szekrény. A faanyag előkészítése során megismerik a megfelelő felületnagyság 

eléréséhez szükséges táblásítást és a különböző szélesítő toldásokat. Az elkészítendő tárgyat ön-

álló művészeti ötleteikkel gazdagítják. A tanár elképzeléseitől függően természetesen más jellegű 

feladatok is megjelenhetnek, melyek összeállítása az asztalossághoz kapcsolódik. Készíthetnek pl. 

rusztikus kerti bútort vagy hangszert (pl. gitár, hegedű) is. 

Kapcsolódási pontok 

– matematika /mérés, számolás 

– mértan / szerkesztés 

– művészeti tárgyak / egyéni kifejezésmód, egyedi formák 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– magabiztos szerszámkezelés 

– feladat átlátása, előregondolkodás 

– nagyfokú figyelem és kontroll 

– barkácsgépek használata 

– technikai rajz készítése 

– bútorok restaurálása 

– tanult technikák és tapasztalatok lejegyzése 

– saját bútor készítése 

– egyéni tervezés 

– önálló munka 

– táblásítás, szélesítő toldások 

– a feladat teljes átlátása 

– egyéni művészi ötletek 

A fejlesztés várt eredményei 

Elsajátítják és megfelelően alkalmazzák a megismert bonyolultabb fakötéseket. Képesek a feladat 

pontos áttekintésére és a lépések logikus felépítésére. Önállóan tudják kiválasztani a famegmunká-

lás legmegfelelőbb módjait. Elsajátítják egyes elektromos kézi szerszámok használatát. A megmun-

kálást saját ötleteikkel díszítve egészíthetik ki. Megtanulnak technikai rajzot készíteni. A technikákról 

és faanyagokról szerzett ismereteiket, a munkában szerzett tapasztalataikat jegyzetbe rendezik. 

A diákok jól ismerik az asztalos megmunkálás alapvető módjait, biztonságosan és szakszerűen 

használják az eszközöket, szerszámokat. Megszerzett ismereteiket saját bútortárgy készítésében 

alkalmazzák. Önállóan képesek a bútort elkészíteni a legelső lépéstől az utolsóig. Maguk tervezik 
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meg a munkafázisokat (vázlatokat, technikai rajzot, munkatervet készítenek). Képesek megtalálni a 

funkcióból és a fa tulajdonságaiból adódó legjobb megmunkálási módot. 
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FÉMMUNKÁK 

Bevezetés 

A fémfeldolgozás sokrétű területéről különösen értékesnek bizonyul pedagógiai és technikai szem-

pontból a réz megmunkálása, a vaskovácsolás és a fémöntés, a fémek megmunkálásának ezen ősi 

formái. A réz az első olyan fémek közé tartozott az emberiség korai időszakában, amelyet bonyolult 

feldolgozási eljárások nélkül lehetett megmunkálni, hiszen nem csak érceiben, hanem fém formájá-

ban is megtalálható a föld rétegeiben, s a nemesfémeknél jóval nagyobb mennyiségben állt rendel-

kezésre. Az ember életét döntően változtatta meg, ahogy fokról fokra képessé vált további fémeket 

az ércekből kinyerni, majd megmunkálni. 

A formálás, hevítés, olvasztás, öntés és kovácsolás tevékenységein keresztül a fiatalok eddig még 

nem tapasztalt folyamatokat élnek át. A megmunkálható réz azokat a saját alkotó és formáló erőiket 

kelti életre, amelyeket más művészeti órák már aktívvá tettek. A vas megmunkálása éberséget és 

határozottságot követel, a ritmusos kalapálás pedig önmagában is jótékony hatással van a szerve-

zetre. 

 

Rézművesség 

Bevezetés 

 A fémek közül az egyik legszebb, legmelegebb jegyeket viselő vörösréz (Cuprum) nevében is meg-

őrizte eredetét, a mitológiák világa hűen mutatja a kapcsolatot Aphrodité (szépség és szerelem is-

tennője, a rómaiaknál Vénusz) és Ciprus (az antik idők „réz szigete”) között. A régi korok emberének 

tudata még összefüggést talált a szépség, a réz tulajdonságai és a Vénusz között. Ebben az élet-

korban kezdődik meg a fiatalok életében egy olyan újszerű akarati fejlődés, melynek során immár 

belső indíttatásból, belső irányítás által, a fiatal önmagát aktivizálva akarja energiáit és akaraterejét 

valamilyen formában a külvilág felé megmutatni. A réz megmunkálás általi megismerése és a réz-

művesség, mint alkotó folyamat segíthet a nemi érés környékén fellépő változások megélésében és 

az óhatatlanul kialakuló nehézségek leküzdésében. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A fémmunkákkal foglalkozó első időszak megismerteti a diákokat a természetes előfordulási formák-

kal és a réz alapvető tulajdonságaival, például vághatóságával és hajlékonyságával. A diákok a réz 

formálása közben tapasztalhatják, hogy mennyire keménnyé teszi azt az állandó kalapácsolás, míg 

a hevítéstől puhább és formálhatóbb lesz. A legtöbb feladat ritmikus, amely nem csak kitartást, de 

összpontosítást is igényel. A megmunkálás során tehát a ritmus lép az erő helyébe. 

Órakeret: 25 óra 
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Előzetes tudás 

A korábbi kézműves, művészeti órák gyakorlatai, tapasztalatai. 

A fémből kikalapált formák (domború-homorú, egyenes) az eddig más anyagokból (pl. fa, agyag) 

elkészített tárgyakat idézik, immár a réz megmunkálásának sajátos útján megvalósítva, ezáltal új 

minőséget létrehozva. 

 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Technikák: kijelölés, vágás, üregesítés, egyengetés, fényezés, reszelés, sorjázás, szegecselés, for-

rasztás. 

Az üregesítés – domborítás – a két kéz összetett, összehangolt munkája. A rezet tartó kéz az ütések 

ritmusának megfelelően folyamatosan forgatja, valamint helyes szögben tartja az anyagot („réztar-

tás”), míg a kalapácsoló kéznél a pontos célzás, és egyenlő erejű ütés a döntő – a tálka csak így 

formálódhat egyenletesen. A „réztartás” egyik sarkalatos pontja az üregesség vagy levegősség – ez 

az anyag alakíthatóságának záloga; a másik sarokpont a támaszték: ez teszi a felületet feszessé, 

egyenletessé, ugyanis csak a milliméter pontos találatok feszítik, fényezik a felületet. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az elkészítendő tárgyak: tálkák, karperecek, gyűrűk, gyertyatartók, könyvtámaszok, olajlámpások 

stb. 

Kapcsolódási pontok 

– történelem: mitológiai, történelmi párhuzamok, rézkor, bronzkor 

– fizika: újkori technikai vívmányok, ahol a fémeknek döntő szerepük van (gőzgép, telefon stb.) 

– rajz: fekete-fehér rajzolás 

– kémia: égés; a réz, mint elem 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– a réz tulajdonságai (vághatóság, hajlíthatóság, domboríthatóság stb.) 

– üreg – támaszték 

– helyes, megfelelő „réztartás” 

– izzáspont 

– lágyság, keménység 

– szépség, melegség 

– ritmus 

– pontos ütések 

– vékonyodó anyagvastagság 
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A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok megismerik a réz eredetét és alapvető tulajdonságait, megismerkednek megmunká-

lásának módjával, a kalapálás és a hevítés hatásaival 

– technikai jártasságot szereznek a kijelölésben, a vágásban, az üregesítésben, egyengetésben, 

fényezésben, sorjázásban, szegecselésben, forrasztásban 

– figyelnek a réz – drága anyagról lévén szó – takarékos és gazdaságos felhasználására 

– a tanultak alkalmazásával tárgyakat készítenek (pl.: tálakat, gyertyatartót, olajmécsest) 

– a szerszámokat, munkaeszközöket szakszerűen és biztonságosan használni tudják 

 

10-11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A későbbi időszak továbbfejleszti az eddigi technikákat; hozzáadódik még a réz úgy nevezett „fel-

húzása”, hengeres formába való alakítása. Ez a technika fokozott koncentráló képességet, nagyobb 

erőt, pontos kalapálást igényel. A diákok túllépnek a vízszintes formák körén, s a függőleges formájú 

alkotások irányába indulnak el. 

A diákok ekkor már saját terveiket is szeretnék megvalósítani. Ehhez meg kell tanulniuk a forma 

körüli hajlítást, a befelé szűkülő, illetve kifelé szélesedő formázást. Szintén összetett feladat egy réz 

dombormű készítése, valamennyi tanult technika megjelenhet benne, és jókora alkotói szabadságot 

rejt magában, persze csak a megmunkálandó anyag tulajdonságainak, lehetőséginek minél tágabb 

ismeretével és figyelembe vételével. 

Kiszélesíti a fémekről szerzett tapasztalatokat és a készíthető tárgyak körét, ha megtanulják, hogyan 

kell a sárgarézzel, az ónötvözetekkel, (esetleg az alumíniummal is) bánni. A diákok megtanulhatják 

azt is, hogyan kell a vízvezeték szerelésénél használatos réz csövekkel dolgozni (és készíthetnek 

réz rudakat az euritmia órákra is). 

Órakeret: 50 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi rézműves órák tapasztalatai, elvárt eredményei. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A felhúzásos technika sajátsága, hogy az egész munkafolyamat, úgymond takarásban zajlik. Az 

üregesítés technikájánál említett üreges, illetve támasztott „réztartás” itt még kevésbé látható, in-

kább hallható, érezhető. Az ember kénytelen a látásán túl egyéb érzékszerveire figyelni, hagyatkozni. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Serlegek, vázák, kancsók, öntözőkannák, sütőedények, poharak, csengők, harangok, fedeles tálkák, 

domborművek. 

Kapcsolódási pontok 
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– történelem: mitológiai, történelmi párhuzamok, rézkor, bronzkor 

– fizika: újkori technikai vívmányok, ahol a fémeknek döntő szerepük van (gőzgép, telefon stb.) 

– rajz: fekete-fehér rajzolás 

– kémia: égés; a különböző fémek kémiai és fizikai sajátosságai; a réz, mint elem 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

– a réz tulajdonságai 

– felhúzásos technika 

– helyes, megfelelő „réztartás” 

– növekvő anyagvastagság 

– pontos ütések 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok további jártasságot szereznek a rézmegmunkálás technikáiban. (Megtanulják a hen-

geres, a kifelé szélesedő, valamint a befelé szűkülő formák alakítását) 

– a tanult technikákat szabadon és önállóan képesek alkalmazni, céljaik érdekében megfelelően 

variálni domborművek készítésénél 

– kiszélesítik a fémekről szerzett ismereteiket és tapasztalataikat. (Megismerik az alumínium, a 

sárgaréz, az ónötvözetek használatát.) 

– megismerkednek a réz hasznosíthatóságával (pl.: vízvezeték szerelésnél, euritmia rúd készí-

tésnél stb.) 

– használati tárgyakat készítenek a tanult technikák, eljárásmódok alkalmazásával 

 

Kovácsolás 

Bevezetés 

A vas sok tekintetben a rézzel ellentétes tulajdonsággal bír, így megmunkálása további pedagógiai 

elemeket jeleníthet meg, ezért érdemes minél több helyen ezen tantárgy bevezetését szorgalmazni. 
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10-11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok azonnal ráéreznek a hideg és a forró vas megmunkálásának különbségeire. Megtapasz-

talják, hogyan viselkedik az izzó vas a kalapács ütései alatt. 

Az üllő előtt biztos lábbal állni, a különböző kalapácsokat és fogókat megfelelően kezelni, a pontosan 

célzott bátor ütés, az éberség és a gyors reakció, melyekre az üllő és a tűz mellett szükség van, 

ezek mind mélyreható tapasztalatok, és fontos pedagógiai eszközök.                   Vannak olyan 

folyamatok, amelyekhez két pár kéz szükséges. Ez az együttműködés elemét hozza a munkába és 

ezzel új minőséget teremt, hiszen nagyobb a felelősség és nagyobb figyelemmel is kell dolgozni, 

mivel a párban való munka veszélyesebb. 

Órakeret: 50 óra 

Előzetes tudás 

Más fémek megmunkálásának tapasztalatai. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az alapvető technikákat (élezés, nyújtás, kerekítés, lapítás, hasítás, hajlítás és összepréselés) sok 

gyakorlás után használhatjuk szögek, csípővas, nyárs, gyertyatartó, mérleg, piszkavas, díszítő kam-

pók és egy sor szerszám (pl. kések, vésők) készítésére. 

Javíthatunk és felújíthatunk régi szerszámokat is; készíthetünk új nyeleket, vagy szerszám készle-

teket mások számára. 

Kapcsolódási pontok 

A diákok hallanak a bányászatról és a kohászatról, valamint az acél, az acél származékok, és a 

rozsda mentes acél ipari termeléséről. 

Mitológiai, történelmi párhuzamok. Vaskor. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

élezés, nyújtás, kerekítés, lapítás, hasítás, hajlítás, összepréselés 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok megismerik a vas tulajdonságait és feldolgozásának, megmunkálásának módját 

– megismerik a forró és hideg vas megmunkálásának különbségeit 

– megtanulnak biztonságosan állni az üllő előtt, a különböző kalapácsokat, fogókat helyesen ke-

zelni, pontos, erős ütéseket végezni 

– alapvető technikai ismeretekre tesznek szert (pl.: élezés, nyújtás, hasítás, összepréselés) 

– szerszámokat (pl.: szög, nyárs, kampó), eszközöket (pl.:kés, véső) készítenek 

– együttműködően és felelősen végzik a munkafázisokat 

– tanulmányozzák a vas ipari felhasználását  
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Fémöntés 

10-11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Az öntés gyönyörű és fontos tapasztalatokat biztosít a fiatalok számára, hiszen látják, hogyan olvad 

meg a fém az olvasztótégelyben, majd nyer egy teljesen új formát általuk, amikor a formába öntik. 

Az öntőforma gondos kialakítása nagyon fontos a sikeres folyamathoz. Az elkövetett hibák, melyek 

elkerülhetetlenek, több pedagógiai értékkel bírnak, mint bármi, amit a tanár mondhatna. 

Órakeret: 50 óra 

Előzetes tudás 

Más fémek megmunkálásának tapasztalatai. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Legelőször könnyen olvadó fémeket (ólom, cink, ón) olvasztunk és öntünk formákba. A formák le-

hetnek bonyolultabbak, a kétrészes homoköntő formákban is. Maradék viasz öntése lehet a legsi-

keresebb tapasztalat. Aztán sárgarezet és bronzot olvasztunk a kemencében. Később használha-

tunk ezüstöt és aranyat ékszerkészítéshez. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Medálokat, kisebb alakokat, és mindenféle hasznos tárgyat, még csengettyűt is készíthetünk. 

Kapcsolódási pontok 

Mindezen tevékenységek által gyakorlatilag tapasztalják meg a diákok a technológia (esetleges lá-

togatás egy öntödébe), és a művészettörténet (bronz szobrok) kapcsolatát. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

öntőformák, olvadáspont, olvasztás, ólom, cink, ón, réz, bronz, 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok megismerkednek a fémöntéssel 

– megismerkednek a fémek olvasztásával és a formába öntéssel 

– megtanulják az öntőformák gondos kialakítását 

– használati tárgyakat készítenek (pl.: medálokat, kisebb alakokat) 

– az eszközöket, szerszámokat biztonságosan és szakszerűen használják, a drága alapanya-

gokkal gazdaságosan, takarékosan bánnak 
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EURITMIA 

Bevezetés 9-12. évfolyam 

Euritmiázás közben az állandóan mozgásban lévő életerőkkel dolgozunk, és ezen erők törvénysze-

rűségei alapján mozdul a testünk. Ezek a mozgások ugyanakkor visszahatnak életerőinkre, így az 

erők egymásra hatását, eggyé-fonódását élhetjük át. Euritmiázni többféleképpen lehet. A mozgás 

lehet tisztán utánzó jellegű, a tudat ilyenkor inkább az alvás állapotához hasonlítható. Az így végzett 

mozdulatokkal a testünkre felépítő erőkre hatunk, lényünk azon részére amely a múlttal, az öröklött-

séggel van kapcsolatban. Ez a kisgyermek euritmiára jellemző. Ha mozgásunkat az érzéseink ve-

zetik, akkor a mozgás a jelenben ad örömöt a jelen pillanatban hat. Ez jellemző az alsó és középta-

gozat munkájára. A tudatosan, az én- erő által vezetett mozgás, az ilyen tudattal gyakorolt euritmia, 

a jövőbe ható erőket építi. A felső tagozatban az önálló munka veszi át a vezető szerepet. 

A négy év során a tanulók újra átélik az addig tanultakat de már tudatosan, a saját szemszögükből 

átélve és formálva. Egyre erőteljesebben a művészi munka felé tolódik a hangsúly, ahol saját érzés 

és gondolatvilágukat dolgozzák át művészi módon, így jutva előbbre saját maguk megismerésében 

és iskolázásában. Az euritmiát, mint kifejező művészetet gyakorolják a tanulók: a pedagógiai gya-

korlatok dinamikus mozgásokba mennek át, a térbeli formák a szigorúan mértaniból átalakulnak 

művészien megalkotott formákba. 

A tanár irányítása háttérbe szorul, ezáltal utat nyit a tanulók belső hozzáállásához és önálló alkotó-

képességéhez. Fokozatosan megtanulnak önállóan és éberen bánni az elemekkel. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A felső tagozat kezdetén, elszakadva az osztálytanítótól, önállósodás kezdődik a tanulóknál. Ezt sok 

egyéni feladattal, kisebb csoportos munkával fontos segíteni. A fiatalokban az élet minden területe 

felé érdeklődést, szeretetet, az értékek keresése utáni vágyat kell felkeltenünk, erősítenünk. A humor 

erőteljesen meg kell, hogy jelenjen a munkában. 

Órakeret: 68 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd és zeneeuritmia alapelemeinek ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Új tudatos munkamódszer kialakítása a cél. Az ellentétek, a polaritás, a fény és árnyék erőteljes 

megkülönböztetésével és átélésével egy individuális fejlődés indítása. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– dinamika nyelvben, zenében és térbeli mozgásban: ellentétek megismerése 

– saját test geometriájának és felépítésének tudomásul vétele és uralma 

– mozgások egyéni kialakítása és átalakítása 

– a zenei harmóniák megteremtése a térben 

– szép, egyenletesen áramló lépés intenzív kidolgozása 

– ritmusok pontos gyakorlása 

– világos-sötét, forte-piano tudatos átélése, gyakorlása 

– akkordok 

– dallammozgások, a hangmagasság követése mozdulattal 

– többszólamúság 

– ütem, ritmus, hangmagasság gyakorlása 

– nagy, bonyolult térformák egyéni, csoportos kidolgozása 

– alliterációk 

– pedagógiai formák: harmonikus nyolcas, bolygótánc, én és te, kérdés- felelet, „schau in dich, 

schau um dich” 

– dionüszoszi formák tudatos bevezetése (én és te, gondolat, érzés, akarat) 

Kapcsolódási pontok 

A zene és irodalom tanításhoz szorosan kapcsolódik az összes tanítási tartalom. Szoros együttmű-

ködés jöhet létre a szaktárgyat tanító epochaadóval. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Pedagógiai formák, bonyolult térformák, dinamika, forte, piano, hangmagasság, akkordok, többszó-

lamúság 

A fejlesztés várt eredményei 

A nyolc év során elsajátított euritmiai eszközöket önállóan, az elemeket dinamikusan újra értelmezve 

tudják használni. A részelemeket egyre tudatosabban finomítják, pontosítják, kifejezőeszközeik tára 

ezzel gyarapodik. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A főoktatás anyagához tematikusan kapcsolódik az euritmia. Legszorosabban a költészettanhoz, 

vagy történelemhez. A dinamikát a mozgásban ki kell egészíteni a „ gondolkodás, érzés, akarat” 
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megfelelő kifejezéseivel. A lelki élményeket a mozdulatok által egyre differenciáltabban kell bemu-

tatni. A saját test feletti uralmat kell iskolázni. 

Órakeret: 68 óra 

Előzetes tudás 

Fontos, hogy előzetes élménye legyen a tanulóknak már az önálló munkáról. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A lelki élmények egyre differenciáltabb kifejezése mozgások által. A „gondolkodás, érzés, és akarat” 

minőségeinek vizsgálata és fejlesztése. 

A saját test, mint hangszer feletti egyre biztosabb uralom. A különböző hangszerek különbségének 

érzékeltetése a mozgás által. Klasszikus zenei formák (pl.: rondo) megismerése. Hosszabb zenei 

művek kidolgozása. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– polaritások gyakorlása 

– háromrészes lépés finomítása állandó gyakorlása 

– drámai mozdulatok megismerése 

– versformák, rímformák, sorfajták megjelenítése a térben 

– ősi kultúrák szövegének feldolgozása 

– az alapvető térformák tudatosítása, átélése: TIAOAIT, EVOE, HALLELUIA 

– a kórus euritmia alapjainak megismerése (motívum átadás, hármashangzatok a térben) 

– különböző hangszerek együttes megjelenítése a térben, mozdulataiknak különböző minőségé-

nek átélése 

Kapcsolódási pontok 

– ősi kultúrák hangulatának írott emlékeinek megismerése 

– vers és rímformák vizsgálata a költészetben 

– zenei darabok elemzése 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

kifejező eszköz minősége, rímek, rímformák, versfomák, hármas hangzatok, tonika, domináns, sub-

domináns, motívum átadás, nyílás-csukódás, feszítés-lazítás, rondo, menüett, szonáta, 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanulók művészi kifejezőeszközeik minősége fejlődik. Egyre jobban tudják tudatosan irányítani a 

mozdulataikat, uralni a testüket. 
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11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben az életkorban új célként jelenik meg a hátsó, mögöttünk lévő tér tudatos megélése. Ennek 

érdekében új euritmiai elemek is előkerülnek a tanításban. A főoktatás anyagához kapcsolódva meg-

jelennek a színek mozdulatai, mint a színek átélésének egy módja. Az epikus és lírai műveknél már 

komoly stilisztikai munka kezdődik a mozdulatok árnyalt kifejezésében és a térformákban is. 

Órakeret: 68 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók egyre jobban tudják saját mozgásukat uralni. Ismerik az alapvető térformákat, a geometriai 

transzformációk szabályszerűségeit. A gyakorlatokhoz kapcsolódó lelki tartalmakat kifejezésre tud-

ják juttatni. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– a tér újfajta átélése, a mögöttünk lévő, nem látható térben való eligazodás 

– a színkör mozgásos átélése 

– az egymásra figyelés új minőségének átélése a néma nagy térformák megalkotása által 

– a zenei hangok, hangközök hallás utáni felismerése 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– hátsó tér kialakítás 

– formavezetés 

– bolygók megjelenítésének lehetséges mozdulatai 

– színek 

– néma, közösen végzett nagy térformák megalkotása 

– szonettforma 

– hangközök minőségének átélése és gyakorlása 

– plasztikus mozdulatok gyakorlása 

– szólómunkák 

– az euritmiára való ráhangolódás gyakorlatainak megismerése( TAO, Ich denke die Rede ) 

Kapcsolódási pontok 

A nyelvtan, irodalom, zene órákon kívül nagy segítség lehet a csillagászat, biológia, embriológia 

tantárgyak anyagának érthetőbb feldolgozásában. 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

plasztikusság, formavezetés, hátsó tér, embriológia, metamorfózis, bolygómozgások, bolygó minő-

ségek, színkör, szonett 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanulók tapasztalatokat szereznek az önálló felkészülés folyamatáról. A szóló darabok kidolgozá-

sával megtapasztalják a a művészi folyamat különböző állomásait, nehézségeit, egy alkotó folya-

maton mennek keresztül. A hátsó tér érzékelésének megtapasztalásával új minőségét élik át az ed-

dig megtanult mozgásoknak. 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben a tanévben az összes kifejezési eszköz áttekintése történik meg elsősorban. Ennek megfe-

lelően a diákoknak már önállóan és differenciáltan kell tudni mozdulatot, tartást, mozgást vezetni , a 

mondanivalót kifejezni. Vezérfonalként húzódik végig a gondolat: „ a test, mint a lélek hangszere”. 

Új elemként felbukkan már egy színházi bemutatóhoz szükséges jelmezek színeinek összeállítása, 

a színpadi világítás megtervezése, a műsor felépítés szabályainak ismerete. 

Órakeret: 72 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók már képesek egy koreográfia megalkotásában közreműködni. Differenciáltan alkalmazzák 

az ismereteket. Ismerik a zene térbeli felépítésének megjelenítését. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– szabad, önálló, kreatív művészi munka. A 12 év anyagának összegzése a beszéd és zene 

euritmiában. 

– a különböző korok stílusjegyeinek felismerése. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– az euritmia modern művészetként való felfogása 

– az euritmia, mint az ember és világ viszonyának kifejeződése 

– költemények, zenedarabok önálló kidolgozása világítással, jelmezzel 

– az állatövi jegyek megismerése, mozdulattal és térformával való bemutatása 

– a különböző zenei és költészeti stílusok gyakorlása 

– modern zenei darabok kidolgozása 

  



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
301 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

mozgásművészet, színpadtechnika, világítás, jelmezek, állócsillag képek, atonális zene 

A fejlesztés várt eredményei 

Összefoglaló képet kapnak az euritmiáról, mint modern mozgásművészetről. Megismerik, mint szín-

padi művészetet és elmélyítik színházművészeti és színpadtechnikai ismereteiket. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

SZABAD VALLÁS 

Bevezetés 

A Waldorf-iskolákban is dönthet a szülő arról, hogy kívánja-e gyermekét vallásoktatásban 

részesíteni. Amennyiben igen, a tanulók abban a vallásoktatásban vesznek részt, amelyet szüleik 

választanak. Ha az iskola helyet tud adni és időt biztosítani saját épületében és órarendjében, akkor 

a tanítás az iskola épületében történik. Ha erre nincs mód, akkor a tanulók a különböző felekezetek 

által felajánlott helyen és időpontokban részesülnek vallás oktatásban. 

A Waldorf-iskola elsősorban a felekezeti vallásoktatásban nem részesülő gyermekek számára 

szabadvallás-oktatást tart. A részvétel fakultatív. E tantárgy megjelenésének oka, hogy a Waldorf-

iskola fontosnak tartja, hogy a tanuló valamilyen vallás oktatásban részesüljön. A tanítás a Waldorf-

pedagógia módszerei és embertani megfontolásai alapján történik, az életkori sajátosságokhoz 

alkalmazkodva, a tanterv részeként. Ugyanúgy, ahogy az emberiség fejlődésének kezdetekor a 

tudomány, a művészet és a vallás együtt, egymással összefonódva jelent meg, ma sem jut érvényre 

az ember továbbhaladásának lehetősége vallásos érzések és az ehhez fűződő akarat nélkül. 

A szabadvallás-oktatás a gyermek természetéből adódó spontán vallásosság lépésenkénti 

tudatosulásához nyújt támaszt. 

Bevezetés a 9-12 osztályban 

Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva, a 9–12. osztályban a tudomány, a vallás, és a 

művészetek együttes megjelenésére törekedve az őket körülvevő világ iránti érdeklődést szélesítjük 

ki, önálló ítéletalkotási képességüket, szociális felelősségérzetüket fejlesztve elmélyítjük erkölcsi és 

vallásos érzületüket. 

 

9-10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben az életkorban a szabadvallás-órákon az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert 

szólítjuk meg, aki az emberi Ént hordozza magában. Erről a tanulónak tudnia kell. Így jutunk el Isten 

hangjának tapasztalásához, a lelkiismerethez. A megszólítást lehetőleg olyan életrajzokon keresztül 

tesszük, amelyekben a Gondviselés megérinti a főhős vagy más szereplő lelkét, és ezáltal a tanulók 

lelkét is. 

Órakeret: 68 óra 

Előzetes tudás 

Az 5-8.osztályban megismert életrajzokon keresztül az emberi életutak jelentős eseményeinek, 

fordulópontjainak a felismerése, az egyén és a közösség kapcsolatainak sokszínűsége. 

Tantárgyi fejlesztési célok 
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Felolvasással, beszélgetésekkel, a tanulók kiselőadásaival, művészeti munkákkal tesszük lehetővé, 

hogy a körvonalazott tantervi tartalmakba a tanulókat bevonva, aktívan formálják személyiségüket 

és ízlésüket. A lelkiismeret, az egyes ember felelőssége a közösség és a világ fejlődése irányában 

jól megragadhatóvá váljon az életrajzokon keresztül. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Antigoné és Oresztész mitológiai története segítségével, közös beszélgetések formájában ragadjuk 

meg a tanulókkal azt a pontot, ahol az emberiség történetében megjelenik a lelkiismeret. 

Rávilágítunk arra, hogy a népi, helyi tradíciók, az uralkodók parancsai felett már megszólal az 

egyéni, még halk belső hang. Ez a motívum az irodalomórákon is felmerül a 9. osztályban. 

Századok telnek el Antigoné és Oresztész balsorsú élete után, amikor Szókratész beszélni kezd az 

emberben megszólaló belső hangról. A Máté evangélium szavai a törvény betöltését már nemcsak 

a törvény kötelességből tett végrehajtásában, hanem a lélekben való megszólalásában hirdeti. A 

tanulókkal közösen tesszük fel kérdéseinket: Belenőttünk-e a Máté evangéliumban megszólaló új 

követelményekbe, meg tudjuk-e valósítani?; Mely területen kellene ezeknek megvalósulniuk?; 

Milyen tettek születhetnének a megvalósítás következtében az osztályban, a családban, a 

munkahelyeken, hazánkban, a világban? Az érzés az önnevelésben az Én által irányítható, 

sokszínűvé, árnyalttá és alakíthatóvá válhat. Beszélgetés korunk érzelmi elsivárosodásának okairól 

és lehető jövőbeli helyreigazításáról. 

Az ember képességeinek kibontakozásában a kitartás, a kudarcok elviselése, a szenvedés, mindig 

is nagy szerepet játszottak, de ugyanakkor hit és a remény is. 

Megmutatjuk tudósok, feltalálók, híres emberek életrajzain keresztül, hogy az ember 

kiteljesedéséért, saját képességeinek az emberiség szolgálatába állításáért folyt és folyik a 

küzdelem. (Pl. Bolyaiak, Madame Curie, Szentgyörgyi Albert élete) 

Sokirányú irodalmi példákon csiszoljuk a tanulókkal a lelkiismeret gondolatkörét: pl. Marlo Morgan: 

Vidd hírét az igazaknak, George Ritchie: Visszatekintés a holnapból című művek alapján. 

A barátság, szerelem, szexualitás kérdéseiről folytatunk beszélgetéseket A jó és a rossz megítélése, 

és eredete a fenti témákhoz is kapcsolódhat, és alkalmas kiindulópontja lehet a tanulókkal való 

további beszélgetéseknek. Megvizsgáljuk, hogy az erények és az ember jellemének kialakulásában 

és formálásában az önnevelésnek milyen nagy szerepe van. 

Az egyes ember felelőssége a család, a nagyobb közösségek, a világ fejlődése irányában történelmi 

és jelenkori életrajzok, közös beszélgetések alapján. (Pl. Nelson Mandela élete) 

Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalom és drámaórákon az ókori görög színházról tanult ismeretek, történelemórákon az 

ipari forradalom következtében végbement társadalmi változásokról, a forradalmak és 

szabadságharcok koráról tanultak a szabadvallás-órán tárgyalt témakörök időbeli és térbeli 

elhelyezését segítik. A természettudományokban szerzett ismereteik hozzájárulnak az órákon szóba 

kerülő tudósok életrajzának megértéséhez. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

barátság, szerelem, család, lelkiismeret, önnevelés, kitartás, érzelmi elsivárosodás és remény XIX-

XX. századi tudósok, közéleti emberek életrajza 
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A fejlesztés várt eredményei 

A tárgyalt életrajzokon és ehhez kapcsolódó beszélgetéseken keresztül a lelkiismeret megszólítása, 

a közösségért való felelősségvállalás elmélyítése, az önnevelés célkitűzéseiről szóló beszélgetések. 

Saját használatra esetleg ilyen tartalmú feladatok megfogalmazása. 

 

 

11-12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A felsőbb évfolyamokon fokozatosan bővítjük a 9-10. osztály témaköreit, a lelkiismeretes együttélés 

rendjéről és buktatóiról, a gazdasági földrajzhoz kapcsolódva, a munka és a pénz témaköréből vett 

gondolatokat összekapcsoljuk a lelkiismeret kérdéseivel. Elengedhetetlen, hogy a jelenkor morális 

kérdéseivel is találkozzon a tanuló: A mai gazdasági helyzet nehézségeiben, az ebből fakadó 

gondokban hogyan lehet megőrizni az önzetlenséget, a lelkiismeretes viselkedést? 

Órakeret: 68 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi képességek kibontakozásához szükséges erkölcsi tulajdonságok, a kitartás, a kudarcok 

elviselése, a lelkiismeretesség és a remény a korábban tárgyalt életrajzokban. Az evangéliumokból 

megismert példabeszédek, a kereszténység tanításai 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Párhuzamokat keresünk a buddhista, a keresztény, a zsidó, a hindu és az iszlám vallás között, a 

kereszténység tanításainak, erkölcsi gondolkodásának fejlődése szempontjából. A buddhizmus 

tanulmányozása, a „nyolctagú ösvény” gyakorlatainak kipróbálása. Ennek kapcsán megtörténik a 

gondolkodásnak, mint erőnek és a figyelemnek, mint „isteni ajándéknak” a felfedezése. Ezt az 

ajándékot az ember működteti felelősséggel. Erre, mint a minden tanuló által megélt belső szellemi 

tapasztalatra épül a János evangéliummal való foglalkozás. A gondolkodás ereje és a figyelem 

megélt tapasztalata olyan alapélmény, amelyre az iskolai éveken túli fejlődésre vágyó belső életet 

alapozhatják a fiatalok, és amely egyben az erkölcsi és szociális élet alapja, a jövő záloga. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A lelkiismereti szabadság, a magánérdek és közérdek kérdései. Vallási, világnézeti, társadalmi 

különbségek megismerése vihet másokat elfogadó, megértő gondolkodási útra, mely szintén a 

lelkiismerettel áll összefüggésben. Szolidaritás, kölcsönös segítség kérdéseinek közös vizsgálata 

irodalmi, történelmi példákon és a tanulók saját tapasztalatain keresztül. Az etnikai-, vallási- és 

fogyatékkal élő kisebbségek életéről beszámolók, kiselőadások megtartására vállalkozhatnak a 

tanulók, melyet lehetőség szerint egyéni vagy csoportos tereplátogatással is összekapcsolhatunk. 

A felnőtté válás során bővülnek az emberi kapcsolatok. Iskolatársakkal, az iskolán kívüli 

ismerősökkel, majd később munkatársakkal, a barátsággal és a szerelemmel kapcsolatban a 

lelkiismeret kérdése minduntalan felvetődik. A korábbi ismeretek vizsgálódási szempontjait bővítjük, 

Thomas Mann: Tonio Kröger 
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A profit-orientált életben hogyan viszonyuljunk a lelkiismeretünkhöz? Beszélgetések a szegénység 

kérdéséről és az egyén felelősségéről a globalizáció világában. 

Az öt nagy világvallás sokszínűségének megismertetése, személyes kapcsolatok által meghívott 

előadókkal bővítve a sokszínűséget. Felismertetjük a lényegi eltéréseket, különbségeket és 

hasonlóságokat a vallások emberképe és erkölcsi tanításai alapján. Megmutatjuk, hogy az 

evangéliumok nem puszta történeti dokumentumokat jelenítenek meg, hanem az emberiség olyan 

közös kulturális örökségét hordozzák, melyek üzenete az emberről szól – felekezeti hovatartozástól 

függetlenül, – a maguk mélységében való megértésük évezredek feladata volt eddig is. A János 

evangélium közös olvasására és feldolgozására teszünk kísérletet. 

Az emberi figyelem tulajdonságai közül kiemeljük, hogy a figyelem szabad, bármerre irányítható, 

fejleszthető, tanulható. Rámutatunk egy-egy jelentős filozófus műveivel való foglalkozás során a 

saját gondolkodási készség erejére. Egy-egy kiemelkedő filozófus életművével hosszabb ideig 

foglalkozunk (pl. Szent Ágoston). 

A Biblia tükrében áttekintjük a zsidó és a keresztény vallásokról szóló eddigi ismereteinket. A vallási 

intézményekről és vallási közösségekről önállóan végzett kutatómunkával kiselőadásokra 

vállalkozhatnak a tanulók. 

Az emberi Énről alkotott képet bővítjük, az állatvilágtól való megkülönböztető jegyek és a 

hasonlóságok közös megfogalmazására is sor kerül. Az ember, mint biológiai lény, mint morális, 

szellemi lény és ebből kifolyólag kulturális és társas lény. 

Honnan erednek a viselkedésminták, honnan ered az ember szabad cselekvése? 

Csak erkölcsi tökéletességre vágyó ember lehet szabad, különben szolgájává válik belső, át nem 

dolgozott alacsonyrendűségeknek. E belső szabadság a külső szabadság előfeltételei, mert a 

legszebb eszme is áldozatul esik emberi gyarlóságoknak, ha nincs, aki kivitelezze azt a gyakorlatban 

morális magatartással szabott mérce segítségével. A cselekedet erkölcsi megítélése, értéke a 

különböző történelmi korszakokban és napjainkban. Az európai kereszténység történetében gyakran 

került sor igazságok megkérdőjelezésére, bátor, szabad tettekre. Ennek következtében új dolgok 

indultak el, bontakozhattak ki, olykor azonban a bátorságért nagy árat fizettek. Mit jelent a másokért 

önzetlenül véghezvitt cselekvő szeretet? Beszélgetések élethelyzetekről, személyes élményekről és 

tapasztalatokról. Példákon keresztül mutatjuk meg, hogy a jóra való törekvés visszhangra talál, és 

segítséget kaphat az ember, amiről a 130. Zsoltár alaphangja „A mélységekből kiáltok” és a 

Miatyánkban felhangzó kérések is beszélnek. 

Kapcsolódási pontok 

Történelem és gazdasági földrajzi ismeretek, a szociális gyakorlat tapasztalatai, a mai kor aktuális 

kérdései, melyekről közvetlenül vagy a médián keresztül szereznek tudomást a tanulók. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

önzetlenség, szolidaritás, a világvallások sokszínűsége, a János evangélium, cselekvő szeretet, 

Szent Ágoston, a gondolkodás iskolázása, a jóra való törekvés visszhangra talál 
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A fejlesztés várt eredményei 

Érzékenység és önálló ítélet kialakítása a mai kor társadalmi kihívásaival kapcsolatban, az egyén 

és a közösség szemlélete, a kereszténység helye a világvallások közt. A figyelem és a gondolkodás 

önálló fejlesztése a saját és mások érdekében történjen. 
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AGYAGOZÁS – SZOBRÁSZAT 

Bevezetés 9-12. évfolyam 

A felső tagozatos években továbbra is alapvető, hogy a kéz ügyességét fejlesszük, amelyre szükség 

van a különböző alapanyagok megmunkálásakor. Ugyanakkor az akarati nevelés egyik területe is a 

szobrászat; az alkotások mérete nő, így erőteljesebb a bevezető megmunkálás. Előtérbe kerül a 

meghatározott „cél” nélküli munkában való elmerülés, a szobrászi minőségek megértése, és a mű-

vészi gondolkodás fejlesztése. A fiatalok egyre tudatosabban élik át az alkotás folyamatát. Olyan 

birodalom lehetőségét ajánljuk fel nekik, amelyben lépésről-lépésre megtapasztalhatják a művészet-

ben honos törvényeket és ezzel egy időben önkifejezésük szabadságát. A szobrászatórák segíthet-

nek a diákok érzelmi életének alakításában és differenciálásában, ugyanakkor arra is ösztönözhetik 

őket, hogy örömüket leljék a kézzel való, egyedi alkotásban. Ugyanakkor ez nagy segítség önisme-

retük fejlődésében is. 

A formázásban az agyag mellett megjelenhet a fa- és kőfaragás, s egyre határozottabbá és tudato-

sabbá válik a szobrászat területén való művészi munka. 

 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A diákok tapasztalják meg újra a formázás alapelemeit, úgymint: tömeg, felszín, a síkok közti átme-

net, vonal vagy él és pont. A polaritások jelentik a feladatok megoldásának irányát, és ezen keresztül 

jutnak el a statikai problémákhoz, valamint a tárgyalkotás és műalkotás, a fantázia és a megfigyelés 

különbségeinek és összefüggéseinek megismeréséhez és feldolgozásához. 

A tevékenység során felismerik és leírják a formázott alakok különböző minőségeit. Megfigyeljék és 

felfedezik fel a felszínek mozgását, és ezek emberre gyakorolt érzelmi hatásait, szimbolikáját. 

Tapasztalatokat szereznek a külső és belső formavilágról. Ennek technikai lenyomata az üreges 

formák alkotása, amikor is két kézzel, kívülről és belülről egyszerre alkotva dolgoznak. Ennek az új 

technikának alapjait fektetjük le. 

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

A nyolcadikos agyagozás órák ismeretei, különös tekintettel a geometrikus formákkal és az arányok-

kal kapcsolatos ismeretekre. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Kísérletezünk a formázás alapelemeivel agyagot használva. 

A kerámia és a szobrászat határmezsgyéjén készítenek olyan nagyobb méretű, üreges formákat, 

amelyek a szimmetria-aszimmetria kérdésein keresztül a centrum és periféria polaritását dolgozzák 

fel. 
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Ezáltal világossá válhat számukra a kerámia és szobrászat összefüggése, a használati tárgy és 

műalkotás különbsége. 

Konvex és konkáv felszínekből alakuló kompozíciókat készítünk, magukba visszaforduló felszínek-

ből kialakuló kompozíciókat. 

Próbálnak egy meghatározott formanyelven belül holisztikus kompozíciókat alkotni. 

Használják az üreges formák alkotásának technikáját: a korábbi évek geometrikus formáit (platóni 

testek, gömb) most ezzel a technikával újraalkotják, így szereznek mélyebb tapasztalatot szereznek 

a formákról. 

A geometrikus formák mellett az organikus formák világa is megjelenik: 

Az emberi alak szobrászi megalkotása két irányt vehet: egyrészt például két ember érzelmet kifejező 

mozdulatait formázzuk meg, ezáltal találkozunk a statikai problémákat felvető kompozíciókkal (pl. 

birkózók, táncososok, szerelmesek), másrészt a köztér és szobor viszonyát tanulmányozzuk, és 

elemezzük a funkció és művészi alkotás találkozását. Figurális köztéri szobrot terveznek az iskola, 

kórház, tűzoltóság stb. elé. Művészettörténeti példákat ismernek meg, az alkotás során hagyomá-

nyos, allegorikus megoldásokból indulnak ki. 

Domborműveket készítenek a művészettörténet-epochához kapcsolódóan. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A diákok meg tanulják a körülöttük lévő tér valóságát átélni, és a szobrászat eszközeivel azt újraal-

kotni. Ugyanakkor a tér és forma geometrikus és organikus jellegének kettőssége válik hangsú-

lyossá, az ember alkotta világ és természeti világ formáinak különbsége és összefüggései. 

A geometrikus formákhoz új technikával, üreges formák alkotásával közelednek. Kiindulás az üreges 

gömb megalkotása (a forma, mely önmagában pihen). Eljutnak a Möbius-szalag megalkotásáig. 

Organikus formák szobrászi feldolgozása. (Nagyítás, átalakítás, geometrikus és organikus formák 

egysége szabad alkotásban. Választható a dombormű is.) 

Egész emberi alakot formáznak, amely nemcsak minden szögből kielégítőnek látszik, hanem plasz-

tikus egészként is megállja a helyét. A kiindulópont mindig egy alapvető geometriai forma. (Két alak, 

vagy köztéri szobor) 

Technikák az agyaggal való munka során: dolgozhatunk egy egész darabbal, és a kerámiában is 

használatos egymásra építő technikával. Két kézzel, kívülről és belülről egyszerre alakítva a formát. 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás epochái, különös tekintettel a művészettörténet ismereteire. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Üreges formák alkotása; polaritások: tárgy/műalkotás, geometrikus/organikus; emberalakok, köztéri 

szobor 
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A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok begyakorolják a formázás alapelemeit és új technikáját 

– felismerik és meg tudják fogalmazni a formázott alakok különböző minőségeit 

– képessé válnak a formákat kívülről és belülről egyszerre dolgozva létrehozni 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben az évben az eddigi ismeretek szabad felhasználásán, a kreativitáson és új technikák beve-

zetésén van a hangsúly (párizsi gipsz, ötvözetek, kőfaragás). 

Az állatok témája új módon, a statikai problémákkal és az érzelmeket kifejező gesztusokkal jelenik 

meg. A lovas szobrok megalkotásának nehézségeivel találkozhatnak (pl. Leonardo létre nem jött 

alkotása). A mitológiai lények (pl. kentaur) megjelenhet. 

Az emberi alakot lepelbe burkoltan, jelszerűen mutatjuk be pl. Ernst Barlach művészetén keresztül, 

s a konkréttól finoman elvonatkoztatva kezdjük megalkotni. 

Az afrikai szobrászat ember- és állatábrázolásai is a jelszerűség jegyében, a fizikaiból a lelki irá-

nyába terelik a figyelmet. Ezekben is találhatunk olyan mintákat, amelyekhez ez a korosztály jól tud 

kapcsolódni. A másolásnak nagy jelentősége van a kísérletezés mellett. 

Maszkokat készítenek. 

Készülhet agyagból egy tanulmány ebben az évben, egy több héten át tartó folyamatban: életnagy-

ságú kéztanulmány, szabadon választott gesztusban, pontos megfigyelés alapján. Ennek támoga-

tására mutatjuk be Auguste Rodin Katedrális c. művét. A finom részletek pontos megfigyelése és 

kidolgozása a fantáziához, érzelmekhez, kísérletezéshez kapcsolódó időszakot szépen kiegyensú-

lyozza. 

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

9. osztály szobrászati ismeretei, különös tekintettel a formázás új technikájára. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A fiatalok a szobrászi alkotómunka területén egyre határozottabban tudják ismereteiket a munkára 

fordítani. Hangsúlyosabbá válnak a minőségek a fizikai látványnál, kezdik megismerni a lelki világ 

megjelenésének lehetőségeit a szobrászatban. A szabad alkotások és a tanulmány, az absztrakt 

szobrászat és a figurális alkotások egyformán hangsúlyosak. Az új technikák új lehetőségeket te-

remtenek az alkotásban. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– szabad alkotások megadott témák alapján 

– készítünk maszkokat agyag alappal, akár az új technikák felhasználásával (pl. gipszöntés) 

– választható új technikák: a párizsi gipsz felrakásának módja 

– öntvénykészítés párizsi gipszből 

– el lehet készíteni például egy dombormű negatívját párizsi gipszből, majd ezután készíthetünk 

új pozitív domborművet ebből a negatívból 

– öntvénykészítés ólommal, szilikonnal vagy más szintetikus gyantával 

– fafaragás. agyagból készült mintát követve megismételjük a formát fából, a domborművek meg-

felelő kiindulópontnak látszanak 

– bevezethetjük a kőfaragást is, valamilyen puha követ használva, pl. homokkövet vagy tufát 

– a kő- és fafaragás elvezet a monumentális szobrászathoz 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az esztétika ismereteire, valamint a művészeti szakórák 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

szabad alkotások, az eddigi ismeretek alkalmazása, új technikák megismerése; maszkkészítés; kéz-

tanulmány pontos megfigyelés alapján; állatábrázolások, mitológiai lények; absztrakció, lelki minő-

ségek megjelenése 

A fejlesztés várt eredménye 

– szobrászi technikákban jártasságot szereznek és újakat ismernek meg (egymásra építő tech-

nika, gipszkészítés, faforma kialakítása.) 

– tapasztalatokat szereznek a kőfaragásban 

– pontos megfigyelés alapján tanulmánykészítésre, szabad alkotásra, kísérletezésre, az új tech-

nikák használatára egyaránt képesek 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Miután a formázás alapelemeit begyakoroltuk 9. osztályban, a 10. osztályban nagy hangsúlyt fek-

tettünk a szabad megoldásokra, valamint a szobrászi és lelki minőségek megjelenítésére a tanul-

mánykészítés mellett, a 11. osztályban továbbmehetünk egyrészt a forma mozgásának tanulmányo-

zása felé, másrészt pszichológiai kifejezőereje felé. A metamorfózis, a formákban tetten érhető élet-

folyamatok tanulmányozása is bevezetésre kerülhet. 

Kapcsolódhatunk a festészet és az irodalom témáihoz, a 19-20. század fordulójához, a modern mű-

vészethez. Ezen keresztül az absztrakt szobrászati alkotásokig juthatunk. 
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A festmények domborműbe való átírása összekötheti a szobrászatot a festészettel. Egy művészet-

ben megjelenő téma szabad feldolgozása, alkotások másolása is aktuális. 

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

A 10. osztály szobrászati ismeretei, különös tekintettel a tanulmány készítésére, valamint az új tech-

nikák használatára és a szabad alkotásokra. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– a mozgásból indulva az átalakulások felé léphetünk. megjelenik a megalkotott forma a mozgás 

kifejeződéseként, a mozgást az adott agyaghalom elmozdításával formázzuk meg 

– az alkotás átmenetet mutat a mozdulatlan geometriai formákból a dinamikus mozgás felé, meg-

jelenik az önmagába forduló felszín a mozgás kifejeződéseként 

– a mozgás egy-egy lépcsőfokát bemutató formák sorozatát készíthetjük el, pl.: egy hulló csepp 

vagy egy növekvő forma stb 

– alakváltozások: variáció/metamorfózis 

– egy organikus mozdulat átváltoztatása művészi formába 

– a megalkotott forma a lélek kifejeződéseként is megjelenik: megformált kifejeződéseket kere-

sünk, melyek megfelelnek a lélek különböző gesztusainak 

– egymással ellentétes érzéseket jelenítünk meg, pl. öröm/bánat 

– párbeszéd két forma közt 

– néhány absztrakt formát továbbfejleszthetünk, hogy konkréttá és figurálissá váljanak. Konkrét 

formát absztrahálhatunk, amíg már csak sejthető az eredeti megjelenítés. (Mi az a legkevesebb 

megnyilvánulás, amely még/már elmondja a tartalmat?) 

– formázunk emberi fejet három dimenzióban, pl. üreges formaként, belülről és kívülről egyszerre 

alakítva a formát 

– tanulmányozhatjuk az emberi alak kifejezőképességét a művészettörténetből vett példákkal a 

realista ábrázolásból indulva, eljutva az absztrakt szobrászatig (középkori szobrászat, pl. a 

Chartres-i katedrális kapufigurái; expresszionista szobrászat, pl. Barlach és Kollwitz; vagy 

absztrakt szobrászat, pl. Arp, Bill és Moore) 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Lehetséges gyakorlatok: 

– alakváltozás agyagból (variáció, metamorfózis) szabadon választott téma alapján, az osztály 

közösen is készíthet egy sorozatot pl. domborművet fafaragással a metamorfózis témára 

– az arc arányai az arckifejezés hordozóiként 

– bizonyos vonások túlzott egyoldalúsága, pl. a grimaszban, a karikatúrában és az állatra emlé-

keztető arcokban 

– karakter tanulmányok a fejből kiindulva 
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– a testi felépítés az emberi hangulatok tükreként 

– önarcképek 

– ellentétes tulajdonságokkal bíró fejeket állítunk szembe egymással, és formázunk meg, pl.: 

nő/férfi, öreg/fiatal; gyönyörű/csúnya; síró/nevető. stb 

– technikák: legtöbbször agyagból dolgozunk, vázlatokból indulunk ki, használhatjuk a már be-

vezetett technikákat (párizsi gipsz, fafaragás, kőfaragás stb.) 

– nagyobb méretű dombormű készítése agyagból 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom, az esztétika ismereteire, valamint a művészeti 

szakórák. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

alakváltozások; pszichológiai kifejeződések az emberi arcon; művészettörténeti alkotások feldolgo-

zása, modern művészet szobrászata; realista és absztrakt szobrászat 

A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok tanulmányozzák a forma és az alak mozgását és átalakulási folyamatait 

– tanulmányozzák az emberi alak kifejezőképességét, megértik az absztrahálás lehetőségeit 

– tanulmányozzák az ember pszichológiai jellegének formában megnyilvánuló lehetőségeit, is-

mereteiket felhasználják szobraik készítésénél 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben az évben a diákok éves munkájukon dolgoznak. Ekkor egyrészt lehetőség van arra, hogy a 

szobrászatban is végig éljenek egy éves munkafolyamatot, felhasználva eddigi ismereteiket, min-

denki saját maga számára találva meg a feladatot. Másrészt az eddigiek összefoglalásaként egyet-

len téma feldolgozására is sor kerülhet, és ez az emberi arc. Feladat egy mellszobor készítése 

(büszt). 

A diákok munkái bizonyos fokú érettséget és függetlenséget tanúsítanak ebben az évben, így egyre 

erőteljesebben jelenik meg individualitásuk. Továbbfejleszthetik képességeiket, melyek segítségével 

szabadon tudnak dolgozni a saját maguk által felfedezett formákkal, számukra fontos témákkal. Ha 

az arc a téma, abban is teljesen individuális megoldásokig jutnak el. 

Bevezetésképpen foglalkozhatunk: 

a naturalisztikus formák átváltoztatásával művészi egészekké (egyszerűsítés és stilizálás). 

Különálló formaelemek társításával, pl. rezet és fát, üveget és fát vagy fémet, követ és fémet hasz-

nálva (ékszerekben és bross-tűkben). 
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Megszülethetnek az első próbálkozások, hogy szobrász-technikákat használjanak egy nagyobb lé-

legzetű mű megalkotására. 

Kutathatják az egyéni kifejezésmódok lehetőségeit. 

Órakeret: 33 óra 

Előzetes tudás 

A 11. osztály szobrászati ismeretei, különös tekintettel a metamorfózis gyakorlatokra, a realista és 

absztrakt szobrászattal kapcsolatos tapasztalatokra. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Ha a diákok egy éves munkára kapnak lehetőséget a szobrászatban, akkor fontos, hogy olyan témát 

vagy motívumot válasszanak, amely tükrözi saját művészi törekvéseiket. Végig kell küzdeni magukat 

a vázlatokon és tanulmányokon a viaszból vagy agyagból készített modelleken át egészen egy bi-

zonyos alapanyagból (vagy anyagokból) készült, befejezett, nagyszabású és kiállított műig. Egy 

ilyen mű mellé 

készíteniük kell egy, a témáról, a folyamatról és az eredményre való visszapillantás tanulságairól 

szóló leírást is. Használhatják az eddig megismert technikákat (agyagozás, fafaragás, kőfaragás), 

és vegyes technikákat. Esetleg, az iskola lehetőségeitől függően, más szobrászati technikákat is 

használhatnak, pl. bronzöntést. 

A mellszobor előkészítése során bevezetésre kerülhet a művészeti anatómia, amit agyagozással 

köthetünk össze. Az anatómiai megközelítés után a metamorfózis irányából közeledjünk. A magzati 

fejlődésből kiindulva, az arc arányainak életút során való változásaira végezzünk gyakorlatot, egy 

kisgyermek, egy felnőtt és egy öreg emberi fejet mintázva, építve a 11. osztályban átélt alakváltozási 

gyakorlatokra. Ha lehetőségünk van rá, modell alapján is készítsenek fejet a diákok. Fő művük végül 

egy üreges mellszobor, szabadon döntve életkori, nembeli, fajra jellemző vonásokról. Itt a pontos 

anatómiai ismeretek használatára törekedjenek, a részletes kidolgozásra. Ez a munka készülhet a 

művészettörténetből választott minták, vagy saját megfigyelések alapján. A kész műveket érdemes 

kiállítani, előtte közösen megbeszélni jellemzőit, kifejezőerejét. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Éves munka szabadon választott technikával és szabadon választott témában vagy mellszobor ké-

szítése anatómiai és életútra vonatkozó, valamint művészettörténeti ismeretek alapján. 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom, a történelem, az esztétika és a természettu-

dományos tantárgyak ismereteire, valamint a 12. osztályos éves munkák, a művészeti szakórák 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

választható technika, nagyszabású alkotás, egyéni művészi megközelítés, saját téma választása, 

írásos munka; bevezetés a művészeti anatómiába, az emberi arc, a mellszobrászat művészettörté-

neti példákon keresztül, üreges forma, az arc életúttal összefüggésben 
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A fejlesztés várt eredményei 

– a diákok ismerik az szobrászati technikákat és szabadon képesek dolgozni a maguk által fel-

fedezett formákkal 

– különálló formaelemeket társítani tudnak 

– egyéni kifejezésmódokat képesek alkalmazni munkájukban 

– eddigi tudásuk felhasználásával egy nagyobb művet alkotnak (szabadon választott témában 

vagy mellszobor) 
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FILOZÓFIA 

Bevezetés  

A kamaszkor előrehaladtával a különböző közismereti tárgyak témáiban egyre gyakrabban lép 

előtérbe eszmei, történelmi, gondolkodásbeli, erkölcsi, vallási kérdések taglalása közben a 

filozofálás erősödő életkori késztetése. Így a 9., 10., 11. osztályokban a szaktanárok figyelmet kell 

fordítsanak az ébredő gondolkodóerő ápolására az egyes filozófiai rendszerek, egy-egy jelentős 

gondolkodó avagy eszme történelmi, művészi, társadalmi hatásait taglalva. Ezek a kérdések 

segítenek megtalálni a kapcsolatot a tantárgyak, a tudományok, végső soron az emberismeret és 

világismeret végső kérdései közt. 

A filozófia tantárgy a megfelelő feldolgozás segítségével alkalmas a gondolkodóerő csiszolására: 

más, sokszor nagyon nehéz gondolatok megértése, fogalmainak tisztázása árnyalja a saját 

gondolkodást. 

Az alapvető emberi kérdésekre a különböző filozófiai irányzatok eltérő válaszokat adnak. Az egyes 

eredeti szövegrészletek tanulmányozása során megtanulják ezeket rendszerezni, értékelni, 

összevetni. Az emberiség hatalmas tudástárába belelátva tisztelet ébred az emberi bölcsesség felé, 

és erősödik más gondolkodásmódok felé a nyitottság. Ugyanakkor formálódik saját véleményük és 

kritikai gondolkodásuk. 

A filozófia tantárgy alkalmas az olvasott szövegek egyéni megértése és feldolgozása technikáinak 

elsajátítására; a szövegvázlat, a tanulási jegyzet, az összefoglaló fogalomtár készítésére, mely 

segítheti az érettségire való készülés metodikáját. Az órákon a feldolgozás módja gyakran a filozófiai 

eszmecsere, az elmélyült, improvizatív tematikájú beszélgetés formáját öltheti. Ám egyes témáknál 

javallott a peripatetikus, tehát „sétálva tanító”, vagy akár művészi feldolgozású értelmezése is a 

tanultaknak. 

A filozófia tanulmányok valódi érettséget igényelnek, és méltán zárhatók a 12. év tanulmányai a 

bölcsesség szeretetében való elmélyüléssel. 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 12. osztály során a filozófia külön tantárgyként belépve a korábbi években tanultak magasabb 

szempontú, árfogó összegzésére nyújt lehetőséget. A fiatalok szemlélete kitágul, nyitottabbak az 

összefüggésekre, ezáltal formálódik saját eszmeviláguk, önálló világképük. Személyes ideáikat 

összevetik az emberiség történelmének nagy eszméivel. A saját megélt gyermekkorukra, fejlődésük 

ívére egyéb tantárgyak keretében (művészetek, mozgásórák) van mód rátekinteniük, de a 

filozófiatörténetben is fellelik a tudatfejlődés ívét. 

Órakeret: 30 óra 
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Előzetes tudás 

történelmi, művelődéstörténeti ismeretek, a természet és a tudomány különböző területeinek eddig 

vizsgált jelenségeinek és összefüggéseinek megértése, az ok-okozati és ítéletalkotó gondolkodás 

fejlődése 

Tantárgyi fejlesztési célok 

– interdiszciplináris áttekintés 

– önálló anyagfeldolgozás 

– gondolatok, gondolatrendszerek átlátása, felidézése 

– fogalmak ismerete 

– problémaérzékeny, kritikus gondolkodás 

– a kulturált eszmecsere képessége 

– a szabad gondolatalkotás képessége 

– személyes és emberiségkérdések összekapcsolása 

– gondolatok szabatos, alkotó nyelvhasználattal való kifejtése 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Javasolt témakörök 

– bevezetés 

– a filozófia alapkérdése 

– a filozófia a tudományok közt 

– a mítoszok és a filozófia 

– filozófiatörténet 

– természetfilozófusok 

– a három nagy ókori bölcs. Szókratész, Platón, Arisztotelész 

– a hellenizmus kora: cinikusok, sztoikusok, epikureusok, újplatonisták, misztikusok 

– a középkortól a felvilágosodásig: Szent Tamás, Augustinus, Descartes, Locke, Hume, Berkeley 

– Kanttól Freudig /Hegel, Kirkegaard, Marx, Darwin/ 

– korunk filozófiája / egzisztencializmus, materializmus, antropozófia, ökofilozófia/ 

Vallás, művészet, filozófia 

– Az emberiség nagy kérdései a filozófusoknál (lét, tudás, erkölcs, esztétika, politika, gazdaság, 

vallás) 
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Kapcsolódási pontok 

A 12. év irodalmi, dráma, történelmi és természettudományos anyagához kapcsolódva a 18-19 

évesek a nagy emberiségkérdések személyes átélése révén képesek az élet céljáról, a jó és rossz 

kérdéséről is fogalmakkal, ugyanakkor elevenen beszélni. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

filozófiai alapkérdések és rendszerek, nagy egzisztenciális kérdések: lét, tudás, erkölcs, esztétika, 

politika, gazdaság, vallás, kritikai gondolkodás 

A fejlesztés várt eredményei 

– megismerik a különböző filozófiai irányzatokat; megtanulják ezeket rendszerezni, értékelni, 

összevetni. 

– megértik más gondolkodásmódok logikáját és rendszerét, ugyanakkor formálódik saját véle-

ményük és kritikai gondolkodásuk is 

– képesek az olvasott szövegek egyéni megértésére és a feldolgozás technikáinak elsajátítására 

– képesek a tartalomnak megfelelő szövegvázlatot, tanulási jegyzetet és összefoglaló fogalom-

tárat készíteni 
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

Bevezetés 9-11. évfolyam 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret a Waldorf-iskolákban a vizuális művészetek részeként, választ-

ható tantárgyként a középiskola (felső tagozat) három évfolyamán jelenik meg. Ennek a tantárgynak 

a célja, hogy a fiatalok tájékozódni és választani tudjanak a mozgóképkultúra és média területén, és 

támogatást kapjanak ahhoz, hogy értő, kritikus, ugyanakkor egyenrangú résztvevői lehessenek az 

új társadalmi színtereken zajló érintkezésnek, a médiademokráciának. E célok az életkori sajátos-

ságok figyelembevételével, a tevékenység-központú, kreatív lehetőségek felhasználásával érhetők 

el, élmény gazdag helyzetekben, játékos, alkotó vagy a disputa-módszerre épülő feladatokkal, mű-

vek feldolgozásával, önálló és csoportosan végezhető kreatív gyakorlatokkal. Az informatikához 

szorosan kötődik ez a tantárgy, de az eszközök használatának technikai ismeretei helyett itt a mű-

vészi értékek közvetítésének sajátos, digitális kultúrához köthető lehetőségein van a hangsúly. A 

kreatív tevékenység az adott iskola technikai lehetőségei szerint alakítható. 

A feldolgozásra kerülő művek és műrészletek választásánál fontos szempontot jelentenek a műal-

kotások által közvetített sors- és magatartásminták, és a művészi mondanivaló, amellyel egyrészt 

kapcsolódunk az aktuális pedagógiai célokhoz, másrészt a különböző tantárgyakhoz. A mozgókép-

kultúra és médiaismeret egy-egy epocháján olyan alkotásokat, alkotói gondolatokat és műrészlete-

ket mutatunk fel, amelyek mintát adhatnak a fiataloknak az értelmezésre és az értékválasztásra, és 

egyéni, iskolán kívüli választásaihoz mércét jelenthetnek. A mozgóképkultúra és médiaismeret tehát 

nem egyszerűen filmek vetítését jelenti, hanem az ezen a területen létrejött művek értő, elemző, 

feldolgozó megközelítését, és ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati alkotások létrehozását. Eze-

ket az órákat kiegészíthetik filmklubok, művészeti intézmények látogatásai (mozi, színház, hangver-

seny, múzeum, kiállítás), és a közös élmények megbeszélése, értelmezése. A film és média 

területén dolgozó szakemberek meghívásával lehetőséget teremthetünk arra, hogy a fiatalok sze-

mélyes érdeklődésük mentén felmerülő kérdéseikre hiteles válaszokat kaphassanak. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret során találkozhatunk azzal az általános jelenséggel, hogy a 

klasszikus műveltségi terület populáris irányba tolódik és hatásokat manipulál, ezért a tanár a fiata-

lok életkori sajátosságaiból adódó igényeit a minőségi alkotások és művészi értékek felé tereli. 

Ugyanakkor megfelelő módon felhasználható ez a tantárgy az önismeret és a szocializáció érdeké-

ben, a fiatalokat mélyen érintő pszichológia, társadalmi és világnézeti kérdések megvitatására. 

Elsődleges a művészi értékeket hordozó filmek megközelítése, és olyan alkotók gondolatainak is-

mertetése, akik a Waldorf-pedagógiával összhangba hozható értékeket közvetítenek világnézetük-

kel és művészi alkotásaikkal. A média területén kialakult vizuális jelenségekkel az életkori sajátos-

ságok szerint egy-egy téma erejéig foglalkozunk. 

A mozgóképkultúra és média területein napi szinten jó néhány új alkotás kerül a nézők elé. A meny-

nyiség helyett a minőség megragadására törekszünk. 

  



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
319 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A mozgóképkultúra és médiaismeret a 9. osztályban kerülhet bevezetésre. Ebben az évben a mű-

vészettörténet epochához kapcsolódva rámutathatunk a kommunikáció történetének meghatározó 

fordulópontjaira, az írásbeliség, a könyvnyomtatás és sokszorosítás, a fotografikus képrögzítés és 

a digitális jelkezelés folyamatára, e folyamat történelmi hátterére és a változás társadalmi következ-

ményeire. Ugyanakkor láttatnunk kell a képek egymásutániságának, a történet elmondhatóságának 

vizuális lehetőségeit a művészettörténet során, amivel mindig is élt az ember (pl. őskori barlangfest-

mények, ókori egyiptomi falfestmények, középkori freskók, Bayeux-i falikárpit, stb.). 

A bevezetés jelentse a fogalmak tisztázását: a média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszkö-

zök, írott és elektronikus sajtó; hír fogalma, típusai; a hírérték, valamint a televíziós és filmművészeti 

műfajok, ezek kialakulásának háttere, a műfajok jellemzői. A népszerű vagy tömegkultúra és a szer-

zői vagy elitkultúra jellemzői. Üzenet, értelmezési lehetőségek. Valóság, virtuális valóság. A tömeg-

kommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit, kereskedelmi, a 

közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az online 

kommunikáció lehetőségei és veszélyei.  

A média kapcsán az alábbi témák kerülnek elő: 

A tömegtájékoztatás és demokrácia: a nyilvános beszéd szabadsága és felelőssége; média és ha-

talom; a hír értéke. Tartalomszabályozás, cenzúra, médiatörvény. Erkölcsi normák, médiaetika. 

Jelenségek a médiában: az erőszak (okok, hatások, kezelésük); sztárok és szenzációk; a nemi sze-

repek reprezentációja. Társadalmi csoportok, közéleti események ábrázolása, megjelenítése a 

médiában (sztereotípia, reprezentáció, tematizáció). 

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

Az első 8 osztály ismeretei, különös tekintettel az irodalom, a történelem ismereteire, és a művészeti 

szaktárgyakra. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A fiatalok megismerik a mozgóképkultúra kialakulásának előzményeit, és történelmi lehetőségeit, 

rátekintve annak értékeire és veszélyeire. 

A médiában közölt tartalmak egyidejűleg többféle célt szolgálhatnak, ezek felismerése az üzenet 

értelmezésének része: megörökítés, tájékoztatás, a vélemények befolyásolása, jövedelemszerzés, 

szórakoztatás, gyönyörködtetés, önkifejezés, új gondolatok ébresztése. Ehhez kapcsolódóan olyan 

példákat ismernek meg a fiatalok, amelyek lehetővé teszik a szerzői nézőpont és szándék, a szem-

léleti és műfaji keretek, valamint a műsortípusok felismerését, és az ezeket szolgáló audiovizuális 

kifejezési eszközök azonosítását. 

A fiatalok foglalkoznak az értelmezés lehetőségeivel. A műalkotások a megjelenített események 

személyes azonosuláson alapuló, szabad értelmezésére ösztönöznek, a műsorok és az internetes 

tartalmak többsége egyszerűsíti a befogadást és beszűkíti az értelmezési lehetőségeket. A fiatalok 

az értelmezési lehetőségek gazdagságára és korlátozott mivoltára látnak rá a hozott példákon ke-

resztül. 
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Képzetet alkotnak a fogyasztói társadalom igényeire épülő műsorgyártás, amelyet többnyire a szó-

rakoztatás, a néző vágyainak a kielégítése, az örömelvre építő fogyasztás határoz meg, és a gon-

dolatokat ébresztő, művészi alkotás különbségéről. 

Rálátnak a média sajátos szabályrendszerére, és az ebből adódó néhány jelenségre, annak pozitív 

és negatív hatásaira, és a hatáskeltés eszközeire. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A fiatalok megismerik a kommunikáció történetének kiemelkedő pontjait: a fotózás története, a fil-

mezés története, az első alkotások, műfajok. Ennek kreatív feldolgozása lehetséges pl. zoetrope, 

cinematograph készítése, képregény rajzolása, fotó készítése lyukkamerával stb. által. 

Az elbeszélés szerzői és műfaji lehetőségeit tanulmányozzák klasszikus és kortárs alkotások pél-

dáin keresztül. 

Értelmezési gyakorlatokat végeznek: 

Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a mozgóképi szövegkörnyezetben. Azonos események 

eltérő médiareprezentációinak összevetése. Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítá-

sok megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, a közlő (szerző, médiaintézmény) szán-

dékairól, a hatáskeltés eszközeiről. Intertextualitás felismerése, utalás és hatáskeltés a művekben. 

Feldolgozásra ajánlott klasszikus művek: az első filmek; Kertész Mihály: Casablanca, 1942; Akira 

Kurosawa: A vihar kapujában, 1950; Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr, 1956; Francois Truffaut: 

Négyszáz csapás, 1959; Peter Brook: A legyek ura, 1962; 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom, a történelem, a művészettörténet ismereteire, 

valamint a művészeti szaktárgyak, és az informatika. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

a médiakultúra kialakulása, művészettörténeti helyzete, társadalmi jelentősége, pozitív és negatív 

jellemzői; műfajok, alkotói szándék; jelenségek a médiában; értelmezési lehetőségek; intertextua-

litás, jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, szimbólum, információ, mozgókép, könyv, 

televízió, film, internet, animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat médium, mé-

dia, tömegmédia, nyomtatott és elektronikus média, reprodukció és ábrázolás, dokumentum, fikció, 

tömegkommunikáció, nyilvánosság, közvélemény, közérdekűség, hír, hírfolyam, tömegkommuniká-

ció, társadalmi nyilvánosság, közönségek, fogyasztók, közvélemény, nonprofit, kereskedelmi, köz-

szolgálati és közösségi média, nézettség, közönségarány, műsorrend, online kommunikáció, vizuá-

lis kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés, figyelemfelkeltés, piktogram, térkép, plakát, idő, címer, 

média, reklám, televíziós műsortípus, televíziós sorozat, ismeretterjesztő műsor, képregény, fikció 

fogalmak, címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás ál-

lókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, 

figyelemirányítás 
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A fejlesztés várt eredményei 

A média és filmművészet területeit és műfaji sajátosságait felmutató alkotások és műrészletek be-

mutatása, a fogalmak tisztázása és a történelmi áttekintés bevezeti a diákokat a mozgókép kultúra 

múltjába és jelenébe. Az internet, a televízió és a filmművészet sajátosságait, és az alkotások, mű-

sorok, weboldalak létrehozásának szándékait és a hatáskeltés alapvető eszközeit felismerik, az üze-

net többszintű olvasására törekszenek. A típusosság, a konvenció és az egyediség jellemzői érthe-

tővé válnak számukra, a tömegkultúra termékeit és a művészi értéket hordozó alkotásokat megkü-

lönböztetik, értelmezési lehetőségeit felismerik. Tisztában van a médiaipar, médiafogyasztás és -

befogadás jellemzőivel. Ismeri a kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, az alkotói szándék, 

célcsoport, a közönség, mint vevő és áru, a médiafogyasztási szokások jellegzetességeit, a média-

függőség tüneteit. Ismeri az internet-világ jelenségeit, a globális kommunikáció adta lehetőségeket. 

Érti a hálózati kommunikáció és a közösségi média működési módját, képes abban felelősen részt 

venni, ismeri és megfelelően használja annak alapvető szövegtípusait. Képes igényes önálló tartal-

mak alkotására és részt venni a lokális nyilvánosságban.  

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ebben az évben a hangsúly a filmelbeszélés eszközrendszerén van. Ez egyrészt a filmkészítés 

technikai, formanyelvi lehetőségeinek megismerését jelenti, másrészt a szereplők választásában 

rejlő lehetőségek megközelítését. A figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az értelmezés legfon-

tosabb eszközeire (nézőpont, távolság, fényviszonyok, kameramozgás, szerepjáték, montázs) irá-

nyítjuk a figyelmet, és ezek hatásmechanizmusát értik meg a diákok művek példáin és művészi 

tevékenységen keresztül. A filmkészítés feltételei és legfontosabb mozzanatai válnak világossá, kü-

lönösen a forgatókönyvírás szempontjai. A fiatalok megismerhetnek filmkészítésekről készült doku-

mentumfilmeket, alkotók (rendezők, operatőrök, színészek stb.) nyilatkozatait a filmforgatás folya-

matairól. Treatment készítése, forgatókönyvírás vagy egyszerűbb rajzfilm, és egy történetet sugalló 

fotósorozat alkotása lehet a művészi tevékenység. Fő téma a fikció és valóság kérdésköre, és ezen 

belül az érzelmi hatás. 

Jelenségek a médiában: a reklám (a szándék, a hatás eszközei, pszichológiai jellemzők, látvány és 

hangzás összekapcsolása). Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: 

szellemi önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában. A média társadalmi 

szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás, információáramlás irányítása, a véleményfor-

málás lehetőségei, feladatai.  

A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az új médiában, képi 

eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai szerepe a művészi alkotá-

soknál, és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban.   

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

A 9. osztályos mozgóképkultúra és médiaismeret tanulmányai, különös tekintettel a műfaji sajátos-

ságokkal és a hatáskeltés eszközeivel kapcsolatos ismeretekre. 
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Tantárgyi fejlesztési célok 

A tantárgyi célokat az alábbi témák feldolgozásával valósítjuk meg: 

A látvány mozgóképi ábrázolása, a kameramozgások, utalások, időbeliség, megvilágítás és ezek 

hatása a nézőre. Valószerűség és fikció megjelenítésének képi eszközei. A vágás lehetőségei: 

párhuzamos és asszociációs montázs; flash-back; lineáris és nemlineáris történetépítés és ezek 

megjelenítése. 

A szereplő a mozgóképen: archetípusok vizsgálata, egyéniség, fotogenitás, színész és civil sze-

replő, a viselkedés a kamera előtt, színészi képesség, testbeszéd, a viselet, játszmák, mit mond a 

szereplő és hogyan. 

Valóságos/valószerű, dokumentumfilm/játékfilm. 

A mozgókép a fogyasztói társadalom szolgálatában, a reklám, mint vizuális mű. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A fiatalok megismerik a filmkészítés formanyelvi eszközeit, a tartalom és a struktúra összefüggéseit 

hozott példákon keresztül. A montázs sajátos lehetőségeit megismerik. A látvány és hangzás 

érzelmekre gyakorolt hatásaival, és a hangulatkeltés vizuális eszközeivel foglalkoznak. 

A szereplők választása és a színészi munka értelmezhetővé válik számukra a tartalom, az archetí-

pus és a mondanivaló szempontjából. 

Értelmezési gyakorlatokat végeznek: 

Nem-lineáris és összetett cselekményű szövegformák felismerése, tagolása, értelmezése, létreho-

zása, elemzése. 

Adott szöveg fikciós vagy dokumentum-jellegének megfigyelése, felismerése; 

Összetettebb tér- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok felismerése. 

Feldolgozásra ajánlott klasszikus művek: 

Robert J. Flaherty: Nanuk az eszkimó, 1922, Charlie Chaplin: Aranyláz, 1925; Dziga Vertov: Ember 

a felvevőgéppel, 1929, Orson Welles: Aranypolgár, 1941; Luchino Visconti: Megszállottság, 1943 ; 

Vittorio de Sica: Biciklitolvajok, 1946; Jean-Luc Godard: Kifulladásig, 1959; Alfred Hitchcock: 

Psycho, 1960,Tarr Béla: Családi tűzfészek, 1972, Gothár Péter: Megáll az idő, 1981 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom és az esztétika ismereteire, valamint az infor-

matika, a művészeti szaktárgyak 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

A filmkészítés, formanyelvi eszközök; a szereplő; a montázs; fikció és valóság; érzelmi hatás; nem-

lineáris cselekményű történet; a forgatókönyv, internet, közvetítő közeg, bullying, gyűlöletbeszéd, 

kommunikáció, információ és dezinformáció, képernyőidő, digitális lábnyom, időbeli változás vizuális 

megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figye-

lemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befo-

lyásolás 
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A fejlesztés várt eredményei 

A diákok a filmkészítés alaplépéseivel, feltételeivel tisztában vannak, a forgatókönyv jellemzőit is-

merik. A szereplők jellemzőinek értelmezésére a tartalom szempontjából képesek. A mondanivaló, 

az érzelmi hatás, és a hangulatkeltés eszközeire ráismernek, értelmezni tudják ezeket, és értékelni 

tudják művészi jellemzőit. A nem-lineáris cselekményű történetek elemzésére képesek, és a 

montázs szerepét ismerik. A fikció és valóság viszonya értelmezhetővé válik számukra filmalkotások 

alapján. Képes különböző médiatermékek értő befogadására. Ismeri a különböző médiumok forma-

nyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az értelmezés folyamatára, valamint képes 

ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazására is saját környezetében.  Ismeri a modern tömeg-

kommunikáció fő működési elveit, jellemző vonásait, érti, milyen társadalmi és kulturális következ-

ményekkel járnak a kommunikációs rendszerben bekövetkező változások, ezek hatásait saját kör-

nyezetében is észreveszi. Értelmezni tudja a valóság és a média által a valóságról kialakított „kép” 

viszonyát, ismeri a reprezentáció fogalmát, és rendelkezik a médiatudatosság képességével.   

Ismeri a médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség kritériumait, a fikciós műfajok illetve a do-

kumentumjelleg különbségeit, a sztereotípia, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír fogal-

mait. Képes saját értékelő viszonyt kialakítani ezekkel kapcsolatban. Ismeretekkel rendelkezik a mé-

diaetika és a médiaszabályozás főbb kérdéseit illetően, saját álláspontot tud megfogalmazni azokkal 

kapcsolatban. Érti a média etikai környezetének és jogi szabályozásának tétjeit.  

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A mozgóképkultúra és médiaismeret célja ebben az évben, hogy a történetben kibontakozó átala-

kulási és fejlődési folyamatokra helyezze a hangsúlyt. Feltehető a kérdés, hogy „te hogyan folytat-

nád/fejeznéd be a történetet, hogyan alakulna, ha így vagy úgy folytatódna, mi az üzenet, ha a tör-

ténetet úgy alakította a rendező, ahogy, és mi lenne, ha másként folytatta volna?” Elsődleges a 

rendezés jelentőségének megismerése. Olyan műveket ismernek meg a fiatalok, amelyeken keresz-

tül jelentős rendezők művészi szándékaival és gondolataival foglalkozhatnak (pl. A. Tarkovszkij, I. 

Bergman, P. Brook, P. Greenaway, Szabó István), s a társadalmi, történelmi helyzethez is kötődő, 

arra reagáló művészi „válaszokkal”. A jelentős rendezők mellett iskolákhoz kötődő rendezők alkotá-

sait is megismerik, megértve a közös jegyeket, célokat. Foglalkoznak a mozgóképi mű elbeszélő 

szerkezetével, valamint a stílussal, és a korstílussal. Eljutnak a műelemzés, a filmkritika írásáig, és 

kreatív tevékenységük lehet a filmkészítés. A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmmű-

vészet jelentősége és értékei a nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles 

magyar rendezők és színészek. 

Jelenségek a médiában: a klip, amelyben a ritmusnak, s a folyamatnak, (illetve a folyamat megsza-

kításának, hiányának) a filmtől eltérő jellegét ismerik meg. („stílruhák”, plágium, fragmentum) 

Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói 

társadalom kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a filmművészetben – sztárok, szerepek, szte-

reotípiák, életformák; a virtuális valóság.  

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 
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A 10. osztály mozgóképkultúra és médiaismeret tanulmányai, különös tekintettel a hangulatkeltés 

eszközeivel, a nem-lineáris történetvezetéssel, a forgatókönyvvel és a film formanyelvi eszközeivel 

kapcsolatos ismeretekre. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A fiatalok a választott filmeket és filmrészleteket adott szempontok alapján értelmezik, és megisme-

rik a rendező szándékait és szempontjait. Ezek segítségével foglalkoznak a mű szerkezetével, a 

rejtőzködő szerkezettel, a makro- és mikroszerkezettel, valamint értelmezni tudják a ritmus és a 

szubjektív idő jelentését. 

A stílus, a stílusalkotó elemek, a személyesség és a filmtörténeti korstílusok megközelíthetőkké vál-

nak számukra a hozott példák alapján. 

Az alábbi stílusirányzatok alkotásaiból válogathatunk: dokumentarizmus, német expresszionizmus, 

francia avantgárd, szovjet avantgárd, olasz neorealizmus, francia új hullám, cseh új hullám, német 

új film, budapesti iskola. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A fiatalok megismerik jelentős rendezők alkotásait, bepillantanak valamely alkotói életútba és az 

alkotó művészettel kapcsolatos gondolataiba. 

Filmalkotásokról szóló írásokat, kritikákat, elemzéseket, filmesztétikai tanulmányokat ismernek meg, 

és maguk is készítenek elemzést, kritikát. 

Fogalmat alkotnak az egyéni stílusjegyekről és filmművészeti korstílusokról. 

A filmalkotásokban megmutatkozó fejlődési utat értelmezik és értékelik. 

Kapcsolódási pontok 

A főoktatás tantárgyai, különös tekintettel az irodalom, a történelem, az esztétika ismereteire, vala-

mint az informatika, és a művészeti szaktárgyak. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

rendezés; a mozgóképi mű szerkezete; fejlődési út, folyamat és ritmus; stílus és korstílus, médiatör-

vény, filmtörvény, algoritönszabályozás, médiaetika, közösségi médiahasználatot vezérlő algoritmu-

sok, FOMO jelenség blogger, vlogger, YouTuber, influencer, kommentelés, montázs, filmelbeszélés, 

képkivágás, kameraállás, digitális kép, kultúra, civilizáció, művészet, magas-vagy elitkultúra, popu-

láris vagy tömegkultúra, archetípus, kultúraközvetítés, szerzői és műfaji, giccs, sztár, celeb; influen-

cer, fikció és dokumentum, neorealizmus, modern film, Budapesti iskola, szerzői film, kísérleti film, 

közönségfilm, történelmi parabola, irodalmi adaptáció, filmszatíra, animációs film 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok képesek a filmek elemzésére és értékelésére. Vannak ismereteik jelentősebb rendezők 

alkotói útjáról, sajátos stílusjegyeikről, és betekintést nyertek a filmtörténet néhány korstílusába. 

Rálátnak a rendezői munka mibenlétére, a történetben elmesélt fejlődési út fordulópontjait a mon-

danivaló és a művészi értékek szempontjából értelmezni képesek. Rendelkezik átfogó egyetemes 

és magyar médiatörténeti ismeretekkel. Ismeri a különböző médiumok specifikumait, a fontosabb 

műfajokat, szerzőket, műveket. Ismereteket szerez a filmkultúra területéről: érti a szerzői kultúra és 
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a tömegkultúra eltérő működésmódját; felismeri az elterjedtebb filmműfajok jegyeit; különbséget tud 

tenni a különböző stílusirányzatokhoz tartozó alkotások között. Ismeri a magyar filmművészet főbb 

szerzőit, jellegzetességeit és értékeit. Tisztában van a sztárfogalom kialakulásával és módosulásá-

val. Azonosítani tudja a sztárjelenséget a filmen és a médiában. Képes ismert filmszereplők és mé-

diaszemélyiségek imázsának elemzésére, a háttérben fellelhető archetípusok meghatározására. 

Tisztában van a média véleményformáló szerepével, az alkotók és felhasználók felelősségével, az 

egyének és közösségek jogaival. Ismeri a norma és normaszegés fogalmait a médiában.  

Tudatosítja magában a nyilvános megszólalás szabadságával és felelősségével járó lehetőségeket 

és lehetséges következményeket, tisztában van a digitális zaklatás veszélyeivel. Tudatos média-

használóként állást tud foglalni a média által közvetített értékek minőségével kapcsolatban. 
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GAZDASÁGI ISMERETEK 

Bevezetés 

A Waldorf-iskola egyik célja, hogy a gyermeket bevezesse az őt körülvevő társadalomba, hogy an-

nak építő, formáló tagja tudjon lenni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy megismerje, értse, 

átgondolja kora és a régebbi korok társadalmi, gazdasági folyamatait. A társadalmi szociális orga-

nizmus megismerésének alapjául a társadalom egymással életösszefüggésben lévő három egysé-

gének, a gazdasági, a jogi és a szellemi életnek a szabályszerűségeit kell a gyerekek elé tárnunk a 

10-18. életév között, a mindenkori életkori sajátosságoknak megfelelően. Meg kell mutatnunk, ho-

gyan áll benne az ember, mint egyén a társadalom három rétegében. A tantárgy tanítása során fo-

kozottan támaszkodik a földrajzi, történelmi, matematikai ismeretekre. 

Rudolf Steiner az első Waldorf-iskola megalapításával a jövő nemzedékek számára vázolt fel egy 

utat. A modern kori ember legégetőbb kérdése, a szociális kérdés megválaszolására, egy új szociális 

impulzus megjelenítésére tett kísérletet. A szociális és gazdasági ismereteket az életismeret, a sza-

badvallás és az euritmia, mint szociális művészet mellé állította alapnak. 

Célok és feladatok a 9-12. évfolyamon 

A felső tagozaton a szociális és gazdasági ismeretek elsajátítása kapcsán az általános iskolai sza-

kaszban kialakult képet, tudást és tapasztalatot mélyítjük, tagoljuk tovább arról, hogy a gazdaságban 

a testvériség, a jogban az egyenlőség és a szellemi-kulturális szférában a szabadság legyenek a 

meghatározók az egészséges szociális életben. Érzékeltetjük, hogy a szociális organizmus hármas 

tagozódása nem egy idea, amit meg kell valósítani, hanem ez a valóság, ami jelenleg is működik, 

csak nem tökéletesen. Példákon keresztül megmutatjuk, milyen tünetei vannak a jelenkori kapitaliz-

mus „működési rendellenességeinek”. 

A szociális organizmust az emberek hozzák létre, így az ember fejlődésével párhuzamosan változik, 

változnia kell. Az emberiség minden korszakát egy meghatározott emberi életterület különösen ki-

emelkedő fejlődése jellemzi, a mostani kultúrkorszakban a gazdasági élet alakítása a vezető feladat. 

Bemutatjuk, hogy amíg a gazdaság középpontjában a munka áll, a gazdaság megőrzi emberi arcu-

latát, de ha a gazdaság elhagyja az embert szolgáló minőséget, akkor rombolóan hat a szociális 

organizmusra, az emberre és végül a természetre. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A gazdaság területén megjelenő testvériség gondolatának megértése.  

A munka 

Hogyan teszi a munka, az embert, a föld polgárává? Mit jelent a fizikai és mit a szellemi munka, 

miben hasonlóak és miben különböznek? Milyen hatással van a munkamegosztás fokozódása az 

emberi munkára, ennek milyen következményei vannak? Mi hiányzik a gépesített, hatékony, rész-

feladatokra bontott munka kapcsán az embernek? Mi történik a ha a szellemi munka szakosodik? 

Mit lehet megfizetni: a munkaerőt, időt, tevékenységet vagy a munka által létrehozott javakat?  
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Mini-gazdaság kialakítása 

Egyszerű, papírból, kézzel készíthető tárgy az áru. Az áru mindig olyan legyen, ami az időszakhoz 

illik, és ténylegesen el lehat adni bazárban vagy iskoladíszítéshez használható (pl. csillag, virág, 

farsangi álarc). Két termelő céget alapítunk, a piacon felismert szükséglet kielégítése céljából. A 

piacon egy kereskedő vásárolja fel a gyártóktól az árut, amit aztán a felhasználókhoz szállít és ért-

ékesít. A piacon ugyanazon kereskedőtől lehet gyártó eszközöket és alapanyagot vásárolni. A cél a 

piacon keletkező igények kielégítése és jó pénzgazdálkodás. A játék lépései: gyártás, eladás, piaci 

információszerzés, tervezés a következő ciklusra, alapanyag és termelő eszközök vásárlása, a cik-

lus értékelése. Minden piaci ciklus után beszéljük meg a tapasztaltakat, hogyan alakul ki a munka-

megosztás, hogyan fejlődik a technológia, hogyan finomodnak az értékesítési stratégiák, jól sikerült-

e tervezni az alapanyag és termelő eszközök megvásárlását. 

Gazdasági fejlődés, világgazdaság 

A gazdasági fejlődés áttekintése egy példán keresztül. Például, favágók történetének kidolgozása, 

hogyan alakul a termelékenység a munkamegosztás, technológiai fejlődés konkrét lépésein keresz-

tül. 

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

A 6. osztályban megtanult fogalmak: termelő, fogyasztó, piac, munka, munkamegosztás. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A munka lényegének megragadása: értéktermelő folyamat, olyan teljesítmény, ami minőségi igényre 

vonatkozik és mindig valamilyen minőségi képességnek a kifejlesztése révén jön létre. Egyszerű 

példákon keresztül a szellemi és fizikai munka értékteremtő képességének a bemutatása, különb-

ségük objektív megközelítése, hogy a tanuló megértse, egyik sem alárendelt a másiknak. A termelési 

gyakorlat kapcsán a diákok tapasztalhatják a különböző fogalmakat, mint munkamegosztás, tech-

nológiai fejlődés, termelési hatékonyság, értékesítési stratégia, piac, pénzügyi tervezés. Az egy-

szerű favágók munkájából kiindulva, lépésről lépésre a különböző gazdasági fejlődési pontokat be-

mutatva eljuthatunk a globalizációhoz, mint a jelenben működő gazdasági berendezkedéshez. A fo-

kozatos felépítés során magától megmutatkoznak a jelen gazdaság torzulásai. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A munka és munkamegosztás kapcsolódása a termeléshez a növekvő, egyre differenciáltabb szük-

ségletek kielégítéséhez. A termelés folyamatának leírása, értelmezése. A kereskedelmi láncolat, árú- 

és pénzkörforgása. A gazdasági fejlődés lépéseinek megnevezése, példa bemutatásával. 

Kapcsolódási pontok 

Földrajz, történelem, magyar és matematika tantárgyak 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Munka, szellemi munka, fizikai munka, szükséglet, termelés, jószág (javak), piac, az áru és a pénz 

körforgása, gazdasági fejlődés feltételei. 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló ismerje fel a munka értékét és értelmét, értse meg, hogyan viszonyul a szellemi munka a 

fizikai munkához, illetve e kettő az értékteremtéshez. Érteni tudja, miért van termelésre szükség, 

hogyan kapcsolódnak a gazdasági szereplők (fogyasztó, termelő, kereskedő, bank stb.) egymáshoz. 

Átlássa a munkamegosztás és technológiai fejlődés, tőkeképzés hatásait a gazdasági fejlődésre. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A jogi életnek, mint az egyenlőség színterének megismerése. 

Javasolt témakörök 

– Mit jelent, mit tartalmaz a jogi szféra, milyen feladatai vannak az államnak ma? Miből, hogyan 

fedezi az állam a jogrend fenntartására fordított kiadásait? Mit jelent az egyenlőség a jogi élet-

ben (egyenlő súlyú vélemény, de nem azonosság)? Justitia istennő – bekötött szem, kezében 

kard és mérleg – a jogi élet szimbóluma. 

– Vállalkozások alapításának és működtetésének jogi kérdései, jogi formái ma Magyarorszá-

gon. Ki a vállalkozó? Mi a különbség az egyéni és társas vállalkozások között? Milyen felelős-

séggel jár egy vállalkozás birtoklása és működtetése? Egy sikeres magyar vállalkozó történe-

tének megismerése. 

– Szerződések 

– Diákhitel szerződés és banki folyószámla mintaszerződés átnézése. Mi a különbség a megbí-

zási szerződés és munkaszerződés között? Adásvételi mintaszerződés valamilyen tárgy érté-

kesítésére. 

– Közösségek együttműködése, írott és íratlan szabályok, szervezeti formák, jogok, kötelezett-

ségek, döntési mechanizmusok. Waldorf-iskolák működése jogi szempontból, szervezeti fel-

építése, az iskola Szervezeti és Működési Szabályának, Házirendjének közös feldolgozása.

    

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

A hetedik osztályban megszerzett gazdasági alapfogalmak: adó, adók típusai, adófizetés és szere-

pei, adóbevallás. 



MAGYAR WALDORF-ISKOLÁK KERETTANTERVE 

 
329 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az egyenlőség a jogi életben az igazságosság megvalósulásaként jelenik meg, ugyanakkor a gaz-

dasági és kulturális életben visszahúzó, igazságtalan hatású. A szellemi élet területén az individuális 

teljesítmények, a gazdasági élet területén az egyesülések, kapcsolódások dominálnak, melyek kö-

zött kibontakozó feszültség kiegyenlítője a jogi élet. A jogi élet hozza összhangba azokat az objektív 

követelményeket, amelyek az emberi közösség gazdasági ellátásával járnak, és azokat a szubjektív 

igényeket, melyeket a szellemi törekvés támaszt. A mai magyar jogrend biztosította keretek megis-

mertetése a vállalkozások, magánszemélyek számára, mintaszerződések áttekintése során. A kö-

zösségek belső rendező elveinek, döntési lehetőségeinek, a jogok és kötelezettségek polaritásának 

megbeszélése. Az iskola saját szabályainak megismerése, függetlenül azok kihirdetésétől (írott vagy 

íratlan), a be nem tartásuk hatásainak, a szankcióknak végiggondolása. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

A gazdasági és kulturális szféra alap-polaritásának kiegyenlítőjeként megjelenő jogi élet értelme-

zése. A magánjogi, társadalomjogi, és alkotmányjogi kérdések sokszínűsége. A tulajdonjog értelme-

zése, a földjog jelen formájának megértése. Az egyénekben élő jogérzék kivetítése közösségi 

együttműködésekben, azok közös elfogadása, betartása és be nem tartásának büntetése. Alapvető 

jogi szerződések kellékeinek megismerése, különös tekintettel a kisbetűs részekre. A Waldorf-isko-

lákban működő jogrend megismerése. 

Kapcsolódási pontok 

Földrajz, történelem, magyar és matematika tantárgyak. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Jogi szféra, az állam szerepe, vállalkozások jogi formái, alapításának lépései, szerződések jogi kel-

lékei, közösségek íratlan szabályai, a Waldorf-iskolák működése. Tulajdonjog, földjog. 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló meg tudja fogalmazni a jogi élet szerepét, az abban működő jogi egyenlőség lényegét. 

Megértse az írott és íratlan szabályok fontosságát, a jogérzet helyét és szerepét a közösségek mű-

ködésében.  

 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A kulturális szféra szabadsága illetve szabadságfokozatai. 
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Javasolt témakörök 

A szociális élet alap-polaritása 

Gazdaság  Kultúra 

Értékképzés  Képesség 

Közösség  Egyén 

A kulturális szféra tagoltsága, társadalmi elemei: a család, az oktatás/nevelés és egyéb kulturális 

intézmények  

A család, mint szellemi intézmény. Milyen napi, heti, havi és egyéb éves családi események vannak 

a Ti családotokban és milyen jellemzői vannak? A közös étkezések hogyan zajlanak? Milyen ünne-

peket tartotok, hogyan figyeltek egymásra? 

A család, mint gazdasági egység. Családi költségvetési minták átnézése. Milyen bevételek és ki-

adások vannak? Melyik ezek közül az állandó értékkel bírók és melyek a változóak egy éven belül? 

Milyen aránya van a teljes kiadáshoz képest az élelemnek, ház/lakás fenntartásnak, ruházkodásnak, 

egyéb háztartási kiadásnak, kulturális kiadásnak.  

Jogok a családban – kinek vannak kitüntetett jogai a családban és miért? A gyerekeknek milyen 

alapjoguk van és milyen joggal nem rendelkeznek? Mi történik a családtagok jogaival, ha a szülők 

elválnak? Miben másak a nagyszülők jogai és miért? (A kulturális szféra más elemeivel itt részlete-

sen nem foglalkozunk). 

A kultúra hármas tagoltsága: tudomány, művészet és vallás. Mindezen területek további bontásával 

is lehet foglalkozni egy-egy példa, emberi életút bemutatásával. 

A kulturális szféra szabadságfokai, korlátai. Az alkotói szabadság megvalósulása, példák. A meg-

rendelt festmény, illetve élőlények klónozása mint két példa megbeszélése. 

Alap-polaritások keresése és megbeszélése a gazdasági és kulturális területen. 

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

Az 5. osztályban tanultak, egy termék előállításának folyamata, illetve ebben a folyamatban a szel-

lemi tőke követése. Művészeti tárgyak, történelem. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A kulturális/szellemi élet a szociális organizmusban háromféleképpen jelenik meg: (1) elemi felépí-

tője/hordozója a család, társadalmi funkciójában (2) oktatás/nevelés és (3) a kulturális élet (tudo-

mány, művészet, vallás). A kulturális/szellemi élet mindig az egyének individuális képességén alapul. 

A kultúra fejlődéséhez szükséges az, hogy a lehetőségei szabadon kibontakozhassanak. A család 

a kulturális és szellemi élet alap intézménye, mely az anya és apa alap polaritására épülő, minta-

szerű szellemi és organikus egysége melyben a gyermeket egészségesen lehet felnevelni a nagy-

korúságig. A kulturális szféra szabadságának szükségszerűségét is éppen a család példáján lehet 

könnyen megérteni (ki dönti el, mit ünnepel, mit eszik, milyen iskolát választ, milyen kulturális prog-

ramokat látogat egy család?). 
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A tudomány, művészet és vallás egymáshoz való viszonyának megismertetése konkrét példákon az 

osztály érdeklődésének megfelelően. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Az ember a gondolkodó képességével hozza létre és műveli a tudomány területeit (filozófia, termé-

szettudomány, társadalomtudomány stb.). A fantázia és érzelmi erők segítségével a művészetek 

területén tevékenykedik: a tér-művészetben (építészet, szobrászat, festészet) és idő-művészetben 

(zene, tánc, irodalom). Ezen két területen úgy képes jól tevékenykedni az ember, ha vallásos létét 

már előzőleg kifejlesztette és ápolja. 

Kapcsolódási pontok 

Földrajz, történelem, magyar irodalom, matematika és művészeti tantárgyak. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szabadság, értékképzés, képesség, különbség az egoista és szociális egyén között, kulturális 

szféra elemei, tudomány, művészet, vallás, polaritások, metamorfózis. 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló meg tudja fogalmazni a kulturális szférához tartozó elemeket, mint család, oktatás, kulturális 

intézmények, tudomány, vallás, művészetek. Értse, miért tudnak ezek csak szabadságban fejlődni 

és milyen hatással van rá a központi irányítás. Érzékelnie kell, hogy az élet alap polaritásokon nyug-

szik, melyek állandó egyensúlyban tartásával lehet a fejlődést biztosítani, új szintre lépni ahol újabb 

polaritással találkozunk (metamorfózis). 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Szintézis, a szociális élet hármassága. A polaritások és hármasságok kapcsolatai. A pénz kialaku-

lása és funkciói. A pénzintézetek működése és problémái. A gazdasági működés tükre – a kettős 

könyvelés. 

Javasolt témakörök 

Projektvezetés alapelvei 

Az év végi osztálykirándulás pénzügyi feltételeinek megteremtése kapcsán az átfogó és rész-pro-

jektek megtervezése, folyamatos követése, dokumentálása és értékelése. Pénzügyi terv készítése, 

költségvetés követése egész és rész-projektenként. 

Gazdasági élethez kapcsolódó alap polaritás – a kettős könyvelés alapjai. Egy cég alapításának és 

főbb gazdasági eseményeinek könyvelése (főkönyvi kivonat). Egy cég felszámolásának lépései és 

könyvelése. A pénzügyi beszámoló fogalma, fő részének vizsgálata (az iskola előző évi beszámolója 

alapján). A kettős könyvelési példáknak az időszak végi lezárása – beszámoló készítése. Hogyan 

kapcsolódik az eredmény-kimutatás a mérleghez? 
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Alap-hármasságok keresése, megbeszélése 

Pénzintézetek  

A bankok: hitel, kamat, kamatos kamat. A tőzsde: jogok adás-vétele. A pénz, mint áru, „nem romló” 

jószág. 

Összefoglalás a szociális élet hármas tagozódásának áttekintése. Az asszociációs együttműkö-

dés. 

Órakeret: 33 óra 

Előzetes tudás 

A 6. osztályban elsajátított témák: a pénz története és a pénz alapfunkciói. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A projektvezetés lépéseinek megismertetése, gyakorlati kipróbálása. A gazdasági élet objektív mé-

rési technikáinak áttekintése, az alapvető kettős könyvelési tételeken keresztül. A könyvelés időszaki 

zárása, az eredmény kimutatás lezárásán keresztül a mérleg elkészítése. A pénzügyi beszámoló 

elemeinek megbeszélése konkrét példákon keresztül, azok objektív értékelésének lehetősége. A 

bank, mint a dinamikus gazdasági cirkularizációt segítő intézmény. A kamat szerepének és a kama-

tos kamat hatásának értelmezése, ezek hatásai a gazdasági folyamatokra. Az asszociációs együtt-

működés feltételei és főbb jellemzői. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

Kis és nagy életfeladatok megfogalmazása, mint projekt és a projekt vezetés alapelveinek haszná-

lata a mindennapi életben. A pénzügyi szektor jelenlegi működésének ismérvei és a bank funkciója 

az asszociációs együttműködésben. Konkrét pénzügyi beszámoló (lehetőleg az iskola beszámoló-

jának) átnézése, elemzése. 

Kapcsolódási pontok 

Földrajz, történelem, magyar irodalom és matematika tantárgyak 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Projektvezetés, pénzügyi jelentések, kettős könyvelés, pénzintézetek, asszociációs együttműködés 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló használni tudja a projektvezetés elemeit a saját életében megvalósítandó területekre. Be 

tudja mutatni a kettős könyvelés alapját és a beszámoló elemeit. A bank, mint a pénz körforgásának, 

véráramának fenntartója, szerepének megértése. 
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Ajánlott irodalom: 

A) Lothar Vogel – Az ember megvalósulása a szociális organizmusban (Ita Wegman Alapítvány2012) 

B) Michael Spence – Az emberi szellem felszabadítása (Remedium kiadó 2008) 

C) Michael Spence – A kapitalizmus után (Remedium kiadó 2012) 

D) Rudolf Steiner – A szociális élet kérdései (Mandátum Kiadó 1990) 
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TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

9-12. osztály 

A Waldorf-kerettanterv két választási lehetőséget kínál fel: 

A) Az iskola választható tárgyként használja a Nat 2020-ban szereplő Állampolgári ismeretek tárgy 

témaköreivel kibővített, alább bemutatott Társadalomismeret tárgyat. 

B) Az állampolgári ismeretek tantárgy tartalmai és követelményei beépülhetnek egyéb tantárgyakba (pl. tör-

ténelem, osztálykísérői óra, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, projektek, témahetek), vagy 12. osztály-

ban külön tantárgyként epocha/szakóra formájában is megjelenhetnek. 

 

 

TÁRSADALOMISMERET 

Bevezetés 

A társadalomismeret tantárgy bevezetésére abban az életkorban kerülhet sor, amikor a fiatalok fi-

gyelmét, érdeklődését szándékaink szerint egyre inkább az őket körülvevő szűkebb majd tágabb 

környezet felé irányítjuk. A nemi éréssel ugyanis hajlamossá válnak arra, hogy túlzottan önmaguk 

felé forduljanak, saját megváltozott érzéseiket, gondolataikat helyezzék figyelmük középpontjába, 

nekünk azonban életérzésüket ellensúlyozandó éppen az a dolgunk ekkor, hogy felmutassuk szá-

mukra a világ érdekességeit, összefüggéseit, logikus felépítettségét. 

A tantárgy nagy segítséget nyújthat a fiataloknak e téren. 

A tanított területekkel tudatosítjuk bennük a család és a társadalom szerkezetének, összetételének 

jellegzetességeit, a gazdasági folyamatok tartalmait és hatásukat a mindennapi életünkre, a munka 

világának kihívásait, a pénz szerepét, mozgását, a pénzzel való kapcsolatunk kultúráját. A családot 

ebben a vonatkozásban az emberi szerveződések legkisebb egységeként tárgyaljuk, és megmutat-

juk, hogy milyen messzemenő következményei vannak egyes családi helyzeteknek, bizonyos élet-

formáknak. Ennek kapcsán természetesen lehetőség nyílik az egyes évfolyamokon bizonyos na-

gyon fontos személyes döntési szituációk kibontására, megbeszélésére, és ezeken keresztül a fia-

talokat érintő morális kérdések megvitatására is. 

Célunk tehát egyfelől annak megmutatása, hogy életünkkel számtalan szálon kapcsolódunk a tár-

sadalom egészéhez, másfelől a leendő felnőttekben a személyes felelősség felébresztése. (A 11. 

évfolyam végi szociális gyakorlat nagyon fontos tapasztalatot jelent számukra e téren.) Ugyanakkor 

a fiataloknak látniuk kell, hogy a helyes életvezetés, a jól megválaszolt élethelyzetek, döntések 

végső soron saját boldogulásukat segítik majd elő. Pedagógiánkban hiszünk abban, hogy az iskolát 

elhagyó tanítványainknak ideákra, a vágyaik megfogalmazására és a realitás, a lehetőségeik világos 

felismerésére egyaránt szükségük van. Olyan emberek nevelését tűztük ki tehát célul, akik a bennük 

megfogalmazódott elképzelések megvalósításának bátran nekifognak, és akik ugyanakkor nem ret-

tennek vissza a valóságban eléjük kerülő nehézségektől sem, hiszen már ismereteket szereztek 

róluk, és jó esetben meg is tanultak azokkal bánni. 

A tantárgy foglalkozni szeretne az állam felépítésével, és ezen keresztül fontos állampolgári isme-

retekre is kitér. Célunk ezáltal, hogy tudatos állampolgárokat neveljünk, akik tisztában vannak joga-

ikkal és kötelességeikkel egyaránt. Itt is szeretnénk a fiatalokban tudatosítani, hogy az állam műkö-

dése nagyban az állampolgárok felelős döntésén múlik, másfelől szeretnénk megmutatni, hogy mi-

ként hatnak a politikai döntések a mindennapjainkra. 
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A tantárgy témáit úgy állítottuk össze, hogy többnyire a kisebb társadalmi egységek felől közeledünk 

a nagyobb, átfogóbb társadalmi kérdések felé. Néhány téma, pl. a pénz, többször is szerepel az 

évek alatt, hiszen először megjelenik mint a családi költségvetés szereplője, majd később mint a 

társadalmi különbségek előidézője, majd még később a munka után járó bérként és annak költsé-

geiként. Azt gondoljuk, hogy a mai világban ez az a téma, amivel kiemelten kell foglalkoznunk, hiszen 

köztudottan nekünk, magyaroknak nagy elmaradásaink vannak a pénz kultúrájának terén. Azonban 

miközben tehát szinte minden évfolyamon beleütközünk a pénz, pénztelenség súlyos kérdéseibe, 

nem szeretnénk mégsem túlhangsúlyozni a pénz szerepét. Kettős szemlélettel nyúlunk a témához. 

Szinte minden évfolyamon ápoljuk azt a gondolatot a maga reális valóságában, miszerint „a pénz 

nem boldogít”, de ezzel párhuzamosan arra is módunk nyílik, hogy megmutassuk, hogyan tehet 

tönkre családokat a szegénység, máskor meg éppen a gazdagság, vagy a rossz gazdálkodás, stb.. 

A társadalmi felelősség megéreztetése e téren is döntő, vagyis hogy a fiatalok megértsék, milyen 

fontos a jómódúak szolidaritása a szegényekkel. Másrészt az egyén szintjén meg felelős, okos pénz-

ügyi gazdálkodást tanítunk a fiataloknak. 

A társadalomismeret tantárgyat gyakorlatiasan tanítjuk, feladatunk, hogy minél konkrétabban nyúl-

junk az egyes területekhez. A fiatalokat az élő példák megmutatása juttatja majd valódi élményekhez, 

felismerésekhez. Ez az a tantárgy, melyben nagy jelentősége van a tapasztalatoknak: bátran ha-

gyatkozhatunk a diákok élményeire, és azokból fakadó kérdéseikre. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– család, a családi szocializáció a család szerkezete 

– a család gazdálkodása és pénzügyei, a mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

– a szülői felelősség kérdései 

– a szülők jogai és kötelességei 

– a gyermekjogok;  

– diákmunka 

– fogyasztóvédelem 

– mikro- és makrogazdaságok 

– a költségvetés 

– önkormányzat(iság) – az állami szféra 

– a pénz fogalma: árfolyam, valuta, deviza, infláció 

– banki műveletek: befektetés, kölcsön, kölcsönszerződés, thm, a kamat, a tőzsde 

– értékpapír 

Órakeret: 34 óra 
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Előzetes tudás 

– kisebb, nem túl nehéz, általános tartalmakkal bíró szövegek értése 

– grafikonok, diagramok értése 

– egyszerűbb szövegek alkotásában való jártasság 

– az életkornak megfelelő matematikai ismeretek: pl. százalékszámítás 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A fiatalok ebben az életkorban biztos fogódzókat keresnek az életben, hiszen önmagukban ezeket 

még nem találják meg. Fontos szempont itt, hogy az őket körülvevő szűkebb környezet jelenségei-

nek megértésében nyújtsunk elsősorban segítséget. Ezért a központi téma ebben az évben a család. 

A fiatalok saját családjukat vehetik alapul a beszélgetésekben, emiatt a téma közel áll hozzájuk. 

Sokszor lehetőség nyílik arra, hogy a bennük feszülő látens kérdéseket más családok példája által 

érintsük, így a problémák kimondása segítően hathat rájuk. Téma lehet itt a családszerkezet kap-

csán a párválasztás, házasság, élettársi kapcsolat, válás, a gyerekvállalás, és ezek morális vetületei 

valamint jogi, gazdasági következményei. A témának történelmi távlatot adhatunk azzal, hogy nagy-

szülőkig esetleg dédszülőkig felmenően vizsgáljuk a családszerkezetet, a házassági, együttélési, 

gyerekvállalási szokásokat. Ebben az életkorban még az ideális felől tekintünk a nehéz helyzetekre 

is, hiszen a 14-15 éves fiatalnak lelki szükséglete a hit a teljes emberi életben, így a teljes emberi 

kapcsolatokban, a családban is. 

A családi gazdálkodás izgalmas összefüggésekre világít rá, és ennek kapcsán betekinthetünk a be-

vétel-kiadás tételeire. Jótékonyan hat ezen a területen a tervszerűség, előrelátás igényének az ápo-

lása, hiszen éppen ebben az életkorban nehezen tudják a fiatalok beosztani, megtervezni saját nap-

jaikat, munkájukat. A pénz realitásként való felmutatása, a családi háztartásban betöltött szerepe, a 

hibás vagy jó gazdálkodás következményeinek példái nagy pedagógiai erővel bírnak. Alapvető 

pénzügyi folyamatok, fogalmak tárgyalására is lehetőség nyílhat ezen az évfolyamon. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a fiatalokat körülvevő szűkebb környezet érzékelése 

– a család szerepének sokoldalú hatása 

– családjogi és morális kérdések megértése 

– az önkormányzat működése 

– a gazdaság működésének alapjai; a költségvetés 

– a pénz életünkben betöltött szerepének tudatosítása 

– a tervezés józansága 

Kapcsolódási pontok 

– XX. századi történelem 

– magyar nyelv: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, szövegfajták 

– magyar irodalom: példák a xx. századi kisepika világából 

– matematika: pénzügyi számítások 

– művészettörténet: a család ideálja a festészetben 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

Családszerkezet; család, családi szocializáció, családtervezés, családi gazdaság, bevétel/kiadás, 

adózás, az egy főre jutó jövedelem, költségvetés; családi háztartás, pénzügyi tervezés, pénzügyi 

tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság, hitel, GYES, GYED; házasság/élettársi kapcsolat,      

jogrend, családjog, gyermekjog; önkormányzatiság; értékpapír, tőzsde, megtakarítás, kamat, kamat-

adó, kölcsön, THM, kölcsönszerződés; fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a 

fogyasztói érdekek védelme, békéltető testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás.  

 

A fejlesztés várt eredményei 

– a fiatalok biztosabban, azaz mélyebb ismeretek birtokában képesek eligazodni saját családjuk 

viszonyaiban, történetében      

– megértik a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét, alapvető feladatait 

– megértik, hogy a család egyrészt magánéletünk színtere, másrészt azonban jogilag jól körül-

járható együttélési forma;kezd tudatosulni bennük, hogy döntéseinknek a magánéletünkre és 

a közéletünkre nézve, azaz jogi értelemben is, következményei vannak 

– felismerik a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontos-

ságát, megismerik az őket meghatározó közösségek (pl. család, munkahely, haza) iránti köte-

lezettségeiket, feladataikat 

– felismerik az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét 

– egészséges, józan szemléletük kezd kialakulni a pénzzel kapcsolatban: tervezhető, átlátható, 

érthető területe az életünknek 

– ismerik a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és be-

folyásoló tényezőket 

– megtervezik egy fiktív család költségvetését 

– felismerik a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentôségét 

– a környezettudatos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét 

– saját pénzügyi döntéseiket körültekintően, megalapozottan hozzák meg 

– azonosítják a mindennapi ügyintézés alapintézményeit 

– megismerik és értelmezik a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit 

– tájékozottak a munkavállalással kapcsolatos szabályokban 

– felismerik a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– képesek arra, hogy feladataikat akár önálló, akár társas tanulás révén végezzék el 

– célorientáltan képesek az együttműködésre 
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10. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– településünk, lakóhelyünk megismerése szociális szempontból 

– társadalmi rétegződés megmutatása 

– a szegénység fogalmának körbejárása, szegénység-számítások 

– a lemaradó rétegek jellemzői; a lemaradás okai 

– a munkanélküliség, a szegénység rendszerváltás utáni történetének áttekintése 

– a hajléktalanság 

– a kisebbség és többség 

– a roma kisebbség helyzete 

– környezet- és természetvédelem      

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

– az előző évben tanult pénzügyi fogalmak ismerete 

– hosszabb, nem túl nehéz, általános tartalmakkal bíró szövegek értése 

– grafikonok, diagramok értése 

– egyszerűbb szövegek alkotásában való jártasság 

– az életkornak megfelelő matematikai ismeretek 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Ebben az életkorban a társadalomismeret tantárgy kiváló lehetőséget nyújt az intim és sokszor ösz-

szekuszálódott belső lelki folyamatok, érzések ellensúlyozására. A család után most figyelmünkkel 

a társadalmi rétegek és a köztük feszülő különbségek felé fordulunk. Miközben a fiatalokkal a sze-

génységre és az ebből fakadó élethelyzetekre figyelünk, saját nehéznek tűnő problémáik relativizá-

lódnak, és ezáltal egészségesebb életszemlélethez segítjük őket. A számokban megfogalmazott té-

nyek világa – pl. szegénységszámítás – itt is azt a jóleső érzést erősíti bennük, hogy a folyamatok 

leírhatók, megragadhatók, hogy az egyes jelenségek között ok-okozati összefüggés van. Miközben 

tehát a 15-16 éves fiatal azt éli meg, hogy minden képlékeny benne és körülötte, most megtapasz-

talhatja, hogy törvények élnek a társadalomban is, az emberi együttélésnek szabályai, jól érthető 

tényei vannak. Bár a téma sokszor nem szívderítő, de azzá is tehetjük, ha megmutatunk olyan tár-

sadalmi szervezeteket, embereket, akik azon dolgoznak, hogy a nagy feszültségeket okozó különb-

ségek enyhüljenek. (Célszerű intézményeket látogatni, ahol ilyen jellegű munka folyik.) 

Kézenfekvő ebben a témakörben, hogy megvitassuk a romakérdést, mint társadalmunk talán leg-

égetőbb problémájának egyikét. Itt is fontos a jó példák megmutatása, valamint a kisebbség és a 

többség viszonyát érintő fogalmakon keresztül a tanulóinkban a szolidaritás érzésének a felébresz-

tése. 
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– saját, illetve családjának a társadalomban betöltött helyzetének reális felmérése 

– a magyar társadalom nehézségeinek ismerete 

– ok-okozati összefüggések megértése a társadalmi rétegződés terén 

– családi/ térségi megélhetési lehetőségek 

– a munkanélküliség okainak megértése 

– bizonyos morális kérdésekben való eligazodás, a szolidaritás érzésének megélése 

– az előítéletes gondolkodás okának megértése, elutasítása 

– a többség felelősségének értelmezése a társadalomban 

– társadalmi szervezetek munkájával való ismerkedés 

Kapcsolódási pontok 

– történelem: a szegénység, a hajléktalanság, a romák, a munkanélküliség történelmének felvil-

lantása 

– magyar nyelv: szövegértés, szövegalkotás, szövegfajták/műfajok 

– magyar irodalom: versek a XX. századból (pl. József Attila) a témakörhöz kapcsolódóan 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közösség, 

szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelősség, 

társadalmi rétegződés; társadalmi mobilitás; abszolút/relatív szegénység, mélyszegénység; ellen-

ségkép, projektálás; diszkrimináció, asszimiláció, integráció, szegregáció; politikai döntés/akarat; 

törvényi háttér; A fogyasztói kosár/szokások; törekvő fogyasztás; szükségletek: lelki, szellemi, 

anyagi szükségletek; depriváció; hátrányos helyzet; többség/kisebbség, szociális háló; természet-

védelem, épített környezet, klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

A fejlesztés várt eredményei 

– a fiatalok értik a társadalom szerkezetének lényeges elemeit, a rétegek létrejöttének, létezés-

ének történelmi és jelenkori okait 

– a konkrét számok fényében erősödik realitásérzékük 

– családjukat el tudják helyezni a rétegek valamelyikében, tudatosul bennük életformájuk más 

rétegbeli családokhoz viszonyítva 

– erősödik bennük a társadalom egészében való gondolkodás, felelősségérzetük 

– megértik, hogy a nehéz helyzetű rétegekért lehet és kell is tenni 

– ismerik a saját településüknek, lakóhelyüknek alapvető szociális jellemzőit, értelmezik a tele-

pülésen működő intézmények és szervezetek szerepét és működését 

– önállóan vagy társaikkal együttműködve javaslatokat fogalmaznak meg, tervet, tervezetet ké-

szítenek 

– a lakóhelyükkel kapcsolatos javaslatokat fogalmaznak meg, tervet készítenek a település fej-

lesztésének lehetőségeiről 
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– életvitelükbe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, életmódjukban figyelmet fordítanak a kör-

nyezeti terhelés csökkentésére, érvényesítik a fogyasztóvédelmi szempontokat 

– felismerik és értékelik a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti és egyetemes 

kulturális örökség megőrzésében betöltött szerepét 

11. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– a deviancia, a deviáns viselkedési formák, azok lehetséges okai  

– a családi háttér 

– a magyar jogrend szerkezete, a hatalmi ágak szétválasztása, törvényhozás, a bíróság, a vég-

rehajtás 

– szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségvállalás 

– a bűnüldözés, büntetésvégrehajtás 

– politikai döntések a témakörben, azok következményeinek megvizsgálása 

– a rehabilitáció lehetőségei 

– az ember identitását meghatározó közösségek és azok iránti kötelezettségei 

– a nagy ellátórendszerek: oktatás, egészségügy és a szociális ellátás 

Órakeret: 34 óra 

Előzetes tudás 

– az előző évek fogalmainak ismerete, használata 

– nehezebb, hosszabb, népszerű tudományos szövegek értésének, értelmezésének készsége 

– a fogalmi gondolkodás az életkornak megfelelő képessége 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A fiatalok ebben az életkorban már kellő ismerettel és felelősséggel rendelkeznek ahhoz, hogy sú-

lyos morális kérdéseket feszegessünk. Ekkor már tágabb társadalmi összefüggéseket is világosan 

fel tudnak ismerni, így pontosabban képesek látni mint korábban az egyén helyét is a közösségben, 

felelősségét a társadalom, a világ egésze iránt. 

Az idei év témái – a deviancia különböző formái, ezek megelőzése, a rehabilitáció lehetőségei, a 

bűnüldözés, büntetés – jól kapcsolódnak más tantárgyak kérdésfeltevéseihez: Mi életünk értelme, 

hogyan alakíthatjuk életünket, melyek életünk buktatói? Ugyanakkor a személyes életút-problémán 

túl itt nyílik először arra lehetőség, hogy a mindenkori politikai döntések mélyére, azok következmé-

nyeire nézzünk, hogy lássuk tehát az összefüggést a politikai akarat és a társadalmi jelenségek 

között. Konkrét példákon keresztül ezért betekintünk a törvényhozás és a végrehajtás folyamataiba: 

hogy elgondolkozzunk az állam szerepvállalásáról a deviancia jelenségének terén. Erre a témára az 

egyházak is érzékenyen reagáltak, ezért célszerű néhány általuk működtetett jó gyakorlatot is be-

mutatni. Itt visszanyúlunk a korábbi évfolyamok témáihoz is, hiszen a deviáns viselkedési formák 

sok tekintetben levezethetők a családi háttérből, neveltetésből, életformából; ezt az évet tehát egy-

fajta összefoglaló évnek is tekinthetjük.  
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Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– a társadalmi normák, és az azoktól eltérő viselkedési formák 

– a deviáns viselkedés fajtái 

– az állam működésének áttekintése 

– a törvénykezés, a politikai akarat kifejeződése, hatásának értése 

– a bíróságok működése 

– a bűn, büntetés fogalmainak társadalmi értelmezése 

– a rehabilitáció szükségességének és lehetőségeinek megismerése 

– a családok/a társadalom felelőssége a deviáns viselkedés kialakulásában 

Kapcsolódási pontok 

– történelem: a deviancia fogalmának történelmi alakulása 

– magyar nyelv: szövegértés, szövegalkotás 

– magyar irodalom: az évfolyam irodalmi anyagához való kapcsolódás 

– szociális munka 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország Alaptörvé-

nye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető magatartás, állampolgári 

felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, választójog, állampolgári részvétel, 

választási rendszer, országgyűlési választás, önkormányzati választás, európai parlamenti válasz-

tás, népszavazás, politikai párt, képviselő, közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, jogér-

vényesülés, bűncselekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi 

személy, jogképesség, közokirat, magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;      , 

deviancia, törvényszegés; kiskorúság, fiatalkorúság, nagykorúság; bűnüldözés, bűntetés-végrehaj-

tás; személyiségi jogok; függőségek; rehabilitáció; köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészség-

ügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, 

szakorvos, háziorvos; 

A fejlesztés várt eredményei 

– a fiatalok összefüggéseiben látják a törvények szerepét a társadalomban;ismerik a választások 

alapelveit és a törvényhozás folyamatát 

– életkori sajátosságaiknak megfelelően jártasságot szereznek a jog területének mindennapi 

életben való alkalmazásában 

– értik a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, össze-

hangolásának követelményét 

– elméleti és tapasztalati úton ismereteket szereznek a társadalmi felelősségvállalásról, a segít-

ségre szorulók támogatásának lehetőségeiről 

– felismerik és értelmezik az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit 
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– azonosítják az alapvető ellátó rendszerek funkcióját és működési sajátosságait 

– felismerik a deviancia jelenségének társadalmi vonatkozásait 

– emellett képesek annak lelki okaira is mélyebb összefüggésben tekinteni 

– együttérzés ébred bennük a nehéz sorsú, különböző deviáns magatartást mutató emberek iránt 

– egyre világosabban teszik fel a kérdést: hogy lehet megelőzni az ilyen helyzeteket? hogyan 

lehet segíteni a bajba jutott embereken egyénileg és társadalmi szinten 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

– a magyar állam intézményei, az állam gazdasági szerepvállalása 

– pályaválasztás a munkaerőpiac aktuális fényében; önismeret; álláshirdetések 

– a munka világa: jogok és kötelességek 

– a munkaadó és munkavállaló kapcsolata, a munkaszerződés  

– a munkatörvénykönyv 

– fekete munka, bejelentett, legális munka – a munkavállaló, a munkaadó és az állam szemszö-

géből nézve 

– a pályázat fogalma, önéletrajz, interjú 

– vállalkozási alapismeretek: fajtái, létrehozása, tervezés, pénzügyi ismeretek 

– bankrendszer, hitelfelvétel 

Órakeret: 33 óra 

Előzetes tudás 

A tanult pénzügyi ismeretek; 

Az életkornak megfelelő szövegértés, diagramm és grafikon értelmezésének készsége; 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az év központi témája a fiatalokhoz ebben az életkorban már nagyon közel álló terület, a munka 

világa. A jövő felé tekintünk, mint ahogy számos más tantárgyra is ez a gesztus a jellemző: Hogyan 

tovább? 

A fiatalok pályaválasztás előtt állnak, ezért a munkaerőpiac fogalmának körbejárása, éppen aktuális 

helyzete igen hasznos lehet számukra. De a továbbtanulásnak, a munkahely keresésének számos 

praktikus vonatkozása van, melyeknek megbeszélésére itt nyílhat lehetőség. Gyakorolhatjuk az ön-

életrajz-írás egyes fajtáit, készülhetünk egy állásinterjúra, de önismereti tréningen is gondolkozha-

tunk. 

A munkavállalás is jogokat és kötelességeket vet fel, és olyan morális és gyakorlati kérdéseket, 

melyeket most tudunk végigbeszélni a fiatalokkal. A munkabér kapcsán ismét a pénz világába 
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kerülünk, ezért itt újra megbeszéljük a korábban – pl. a családi költségvetés kapcsán – már megis-

mert különböző járulékok aktuális összegét, a bért érintő pénzügyi kérdéseket. Külön téma lehet a 

pályázati lehetőségek kihasználása. 

Ebben az évben a társadalomismeret tantárgy elsősorban a fiatalokat a közeljövőben konkrétan 

érintő praktikus kérdésekkel foglalkozik, és kevésbé a folyamatok „filozófiájával”. Ugyanakkor fontos 

morális kérdésekre célszerű itt is sort keríteni, mint amilyen a „fekete munka”, az adócsalás, stb. 

A vállalkozás elindítása, a vállalkozási életforma, annak pénzügyi vonatkozásai szintén érdekes 

téma lehet. 

Követelmények – ismeretek / fejlesztési követelmények 

– korunk válságjelensége, és ennek hatásának értése 

– a munkaerőpiac és a képzések összefüggéseinek felismerése 

– az önismeret szükségességének felismerése 

– alapvető munkajogi összefüggések értelmezése 

– egyes morális kérdésekben való állásfoglalás: gyermekmunka, prostitúció, stb. 

– önéletrajztípusok megismerése, önéletrajzírás 

– felkészülés egy állásinterjúra 

– a vállalkozói munkaforma mibenlétének ismerete 

– a fontosabb pénzpiaci mozgások ismerete (részben ismétlés) 

– a jogorvoslat lehetőségeinek ismerete 

Kapcsolódási pontok 

– történelem: a válságjelenség történelmi felvillantása 

– magyar nyelv: szövegértés, szövegalkotás 

– magyar irodalom: szövegek a munka világáról, a munkavállaló méltóságáról; a kizsákmányoló 

magatartásról 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvédség, 

különleges működési rend, nemzetállam; állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogfor-

rási hierarchia, köztársasági elnök, Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, 

képviselő, mentelmi jog, országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, 

Kormány, miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, Al-

kotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék, Kúria, Országos Bírói Hivatal, 

ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási szintű 

ügyészségek, az alapvető 

jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer, 

adók, járulékok, illetékek, korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség;     munkaerő, mun-

kaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, a „fekete” munka, Munkatörvénykönyv; pályázat, személyiségi 

jog; állásinterjú; válság, infláció, devalváció, profit; munkanélküli segély; szervezet, ügyfélkapu, kor-

mányablak, körjegyzőség, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, fővárosi és kerületi 
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önkormányzat, képviselőtestület, önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollek-

tív szerződés, adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tar-

tási és életjáradéki szerződés; Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, ke-

reskedelmi bank, pénzügyi intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti 

mutató, jövedelemarányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmu-

tató (THM), futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, 

gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társa-

ság, betéti társaság (bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) 

és nyilvános (nyrt.) részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalko-

zói kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntart-

hatóság; 

A fejlesztés várt eredményei 

– a fiatalok egyre inkább képesek magukat dolgozó, felnőtt emberként elképzelni 

– tisztul önképük és ezzel párhuzamosan saját jövőképük 

– meglátják a munkaerőpiac és a képzettség közti szoros összefüggéseket 

– magabiztosságot szereznek a munka világában való fellépés, eljárások terén 

– megismerik a demokratikus jogállam működésének alapvető sajátosságait; alapvető kötelezett-

ségeiket 

– ismerik a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését 

– ismerik magyarország alaptörvényének legfontosabb részeit 

– felismerik és megértik a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét, 

a társadalmi felelősségvállalás fontosságát 

– véleményt alkotnak a nemzetállamok és a globalizáció összefüggéseiről 

– ismerik a munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, a munkaerőpiac jellemzőit, tájéko-

zódnak a foglalkoztatás és a szakmaszerkezet változásairól 

– megértik, hogy ezen a téren szakadatlan megújulásra lesz szükségük 

– felismerik az életpálya-tervezés és a munkavállalás egyéni és társadalmi jelentőségét 

– megismerkednek a vállalkozói forma néhány összefüggésével 

– értelmezik a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket 

– jártasságot szereznek mindennapi ügyeik intézésében, életük megszervezésében alkalmazzák 

a jogi és gazdasági-pénzügyi ismereteiket 

– megismerik a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit 

– tiszteletben tartják a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét, ha szükséges, kriti-

kusan viszonyulnak emberi cselekedetekhez, magatartásformákhoz 

– megismerkednek a tudatos médiafogyasztói magatartással és a közösségi média használatá-

val 

– a tanulási tevékenységek szakaszaiban használják az infokommunikációs eszközöket, lehető-

ségeket, tisztában vannak azok szerepével, innovációs potenciáljával és veszélyeivel is 
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B variáció (az Állampolgári ismeretek külön tantárgyként) 

Az állampolgári ismeretek tantárgy alábbi tartalmai és követelményei beépülhetnek egyéb tantár-

gyakba (pl. történelem, osztálykísérői óra, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, projektek, té-

mahetek) vagy 12. osztályban külön tantárgyként epocha/szakóra formájában is megjelenhetnek. 

 

Fő témakörök 

1. A család, a családi szocializáció 

2. A család gazdálkodása és pénzügyei 

3. Településünk, lakóhelyünk megismerése 

4. Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségvállalás 

5. Az ember identitását meghatározó közösségek és azok iránti kötelezettségei 

6. A magyar állam intézményei, az állam gazdasági szerepvállalása 

7. A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése, felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 

8. Fogyasztóvédelem 

9. A nagy ellátórendszerek: oktatás, egészségügy és a szociális ellátás 

10. Környezet- és természetvédelem 

11. Bankrendszer, hitelfelvétel 

12. Vállalkozás és vállalat 

Óraszám: 2 x 34 óra 

Várható eredmények 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– megérti a család, mint a társadalom alapvető intézményének szerepét, alapvető feladatait és 

értelmezi jellemzőit 

– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit 

– felismeri a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a gyermekválla-

lás demográfiai jelentőségét 

– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában 

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét 

– ismeri a demokratikus jogállam működésének alapvető sajátosságait, alapvető kötelezettségeit 

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét 

– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését 

– bemutatja magyarország alaptörvényének legfontosabb részeit 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, össze-

hangolásának követelményét 
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– elméleti és tapasztalati úton ismereteket szerez a társadalmi felelősségvállalásról, a segítségre 

szorulók támogatásának lehetőségeiről 

– megismeri a honvédelem szerepét az ország biztonságának fenntartásában 

– megismeri a haza védelmének legfontosabb feladatcsoportjait és területeit, az egyén kötele-

zettségeifelismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentősé-

gét és követelményeit 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen működő 

intézmények és szervezetek szerepét és működését 

– a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet készít a település fejlesztésének 

lehetőségeiről 

– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének alap-

vető eseményeit és fordulópontjait 

– véleményt alkot a nemzetállamok és a globalizáció összefüggéseiről 

– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti és egyetemes 

kulturális örökség megőrzésében betöltött szerepét 

– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontossá-

gát, megismeri állampolgári kötelezettségeit, feladatait 

– jártasságot szerez mindennapi ügyeinek intézésében 

– a mindennapi életének megszervezésében alkalmazza a jogi és gazdasági-pénzügyi ismereteit 

– felismeri az életpálya-tervezés és a munkavállalás egyéni és társadalmi jelentőségét 

– ismeri a munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, a munkaerőpiac jellemzőit, tájékozott 

a munkavállalással kapcsolatos szabályokban, megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető 

jogi feltételeit, kereteit 

– információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatási helyzetről, a szakmaszerkezet változásairól; 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkcióját 

és működési sajátosságait 

– életkori sajátosságainak megfelelően azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és műkö-

désük jellemzőit, jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában 

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és be-

folyásoló tényezőket 

– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét 

– megtervezi egy fiktív család költségvetését 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg 

– megismeri a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit 

– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit 
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– felismeri és megérti a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét, a 

társadalmi felelősségvállalás fontosságát 

– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, életmódjában figyelmet fordít a környezeti 

terhelés csökkentésére, érvényesíti a fogyasztóvédelmi szempontokat 

– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát 

– képes arra, hogy feladatait akár önálló, akár társas tanulás révén végezze el, célorientáltan 

képes az együttműködésre 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; tervet, tervezetet készít 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét, ha szükséges, kriti-

kusan viszonyul emberi cselekedetekhez, magatartásformákhoz 

– megismerkedik a tudatos médiafogyasztói magatartással és a közösségi média használatával 

– a tanulási tevékenységek szakaszaiban használja az infokommunikációs eszközöket, lehető-

ségeket, tisztában van azok szerepével, innovációs potenciáljával és veszélyeivel is 

Fogalmak 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, yallási közösség, 

szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelősség, 

fenntarthatóság; ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, te-

lepülési, fővárosi és kerületi önkormányzat, körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaori-

entáció, életpálya-tervezés, köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társada-

lombiztosítás, szociális ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos; csa-

lád, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás, házasság, demográfia; 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénz-

ügyi 

fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), 

emberi jog, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, 

norma, normakövető magatartás, 

állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, választójog, állampol-

gári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, önkormányzati választás, európai par-

lamenti választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hi-

erarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természe-

tes személy, 

jogi személy, jogképesség, közokirat, magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alpe-

res; nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvéd-

ség, különleges működési rend, nemzetállam; állam, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hie-

rarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, ország-

gyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, kormány, miniszterelnök, mi-

niszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, Alkotmánybíróság, alkotmány-

bírósági határozat, Állami Számvevőszék, Kúria, Országos Bírói Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, 

főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási szintű ügyészségek, az alapvető jogok 

biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, 

járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, 
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illetékesség; hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, 

polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, képvise-

lőtestület, 

munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, 

munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, 

kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fo-

gyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, békéltető testület, webáruház, garancia, szavatos-ság, 

jótállás, természetvédelem, épített környezet, klímavédelem, ökológiai lábnyom; Bank, két-szintű 

bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi intézmények, hitel, 

hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, jövedelemarányos törlesztő részlet, 

jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató (THM), futamidő, követeléske-zelés, hi-

telközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; jogi sze-

mély, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt felelősségű 

társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) részvénytár-saság, startup, 

a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, 

pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 
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TANULÁSMÓDSZERTAN 

Bevezetés 

A tanulás tanítása bizonyos készségek, képességek fejlesztését jelenti. Akkor tud hatékonyan mű-

ködni, ha az osztálytanító a tanulásmódszertant nem csak tanítja, hanem használja is, azaz épít rá 

az egyes epochák közben. Ha a diákok nem csak elméletben tanulnak a helyes szokásokról, mód-

szerekről, hanem a gyakorlatban is van lehetőségük kipróbálni a tanultakat, hallottakat. 

A koncentrálóképesség minden szellemi munka alapja, ezt a diákok az epochákon már elsős koruk 

óta fejlesztik, de középtagozaton és később a felsőtagozaton kiemelt szerepet kap. Az emlékezőké-

pesség fejlesztése minden életkorban létfontosságú, ehhez a rendszeres memoriterek is hozzájá-

rulnak. Az önismeret, az önbizalom fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres legyen 

az iskolai megmérettetésekben. A szókincs bővítése, fejlesztése magától értetődően történik meg a 

legtöbb tantárgyból. Az írott szövegek értése az eredményes tanulás egyik elengedhetetlen feltétele 

egy bizonyos életkor után. Kiemelten fontos terület a vázlatkészítés, jegyzetelés elsajátítása, amit 

nap mint nap használhatnak az egyes órákon. A problémamegoldó képesség és a gondolkodóké-

pesség két olyan terület, mellyel a Waldorf pedagógus nap mint nap dolgozik. A 8.osztály végi kis-

előadás összeállítása, megtartása önálló munkát igényel, amire felkészítjük a diákokat. 

A tanulásmódszertan tantárgyszerű bevezetése helyett a Waldorf iskolákban arra van szükség, hogy 

az osztálytanító és a szaktanárok a megfelelő életkorban a megfelelő feladatokat, feladattípusokat 

gyakoroltassák saját tantárgyaik tanításakor. Mégis, legalább havi egy alkalommal, a gyakorlóóra 

keretében vagy félévente egy-egy héten át az epochába építve javasolt időt szánni bizonyos jó ta-

nácsok összegyűjtésére, megbeszélésre és gyakorlására. Ez a kevésnek tűnő idő akkor ér valamit, 

ha a szakórákon és az epochákon rendszeresen történik visszautalás és van lehetőség a további 

fejlesztésre. 

Az osztálytanítóknak javasolt Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról vagy Tanulásmódszertan című 

tankönyvének használata. 

A felső tagozaton a középtagozaton tanult technikák gyakorlása, további fejlesztése elsősorban a 

szakórákba, epochákba beépítve történik. A diákoknak gyakorlatban kell tudniuk használni a koráb-

ban tanultakat. 

A koncentrálóképesség gyakorlása a felsőtagozatos órákon kiemelt szerepet kap. Az emlékezőké-

pességet minden egyes dolgozatra való készüléskor használják. Az önismeret, az önbizalom ebben 

az életkorban is fontos a sikeres tanuláshoz. Szókincsük továbbra is a legtöbb tantárgyból a tanulás 

során bővül, fejlődik. Az írott szövegeket ebben az életkorban már jól kell tudniuk érteni. A vázlatké-

szítés, jegyzetelés szinte minden órán gyakorolható. A diákok problémamegoldó képességét és gon-

dolkodóképességét a legtöbb epochán fejlesztjük. A 12. osztály végén tartott kiselőadás összeállí-

tására, megtartására az önálló munka mellé folyamatos tanári segítséget kapnak a diákok, az adott 

évben az osztálykísérő együtt is készíti osztályát a megmérettetésre. 

Ha az osztálykísérő azt érzékeli, vagy a szaktanárok azt jelzik, hogy egy osztály, vagy annak egy 

része olyan hiányokkal rendelkezik a fent említett területek bármelyikével vagy a tanulással kapcso-

latban, hogy az gyakorlást igényel, az osztályfőnöki órákon lehet időt szorítani a jelzett területeken 

felmerült hiányosságok pótlására, képességek fejlesztésére, technikák átbeszélésre. 

Ehhez a munkához segítséget jelent Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról című tankönyvének hasz-

nálata. 
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A WALDORF-ISKOLÁK NEVELŐ MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES HELYISÉGEK, 

BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 

„I. HELYISÉGEK 

Eszközök,  

felszerelések 
Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanterem osztályonként 1 
 

szaktanterem a helyi tantervben foglal-
taknak megfelelően 

a szaktantermet igénylő tárgy belépésének évfo-
lyamától 

tornaterem iskolánként 1 kiváltható szerződés alapján igénybe vett sport-
létesítménnyel 

tornaszoba iskolánként 1 ha az iskolának nincs saját tornaterme 

sportudvar iskolánként 1 helyettesíthető a célra alkalmas szabad- 
 területtel, szabadtéri létesítménnyel; kiváltható 
szerződés alapján igénybe vett  

sportlétesítménnyel 

iskolatitkári iroda iskolánként 1 a három és az ennél kevesebb évfolyammal mű-
ködő iskolában az nevelőtestületi szobával közö-
sen is kialakítható, ha a helyiség  
alapterülete ezt lehetővé teszi 

nevelőtestületi 
szoba 

iskolánként 1   

intézményvezetői 
iroda 

iskolánként 1 iskolatitkári irodával összevontan is  
kialakítható 

könyvtár iskolánként 1 kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár  
látja el 

könyvtárszoba iskolánként 1 ha az iskolában nincs könyvtár vagy  
a székhelyen, telephelyen nem működik könyv-
tár; a könyvtárszoba tanteremben is kialakítható 

orvosi szoba iskolánként 1 
 

Kiszolgáló-helyiségek  

sportszertár iskolánként 1 
 

aula  
(előtér, közösségi 
tér) 

iskolánként 1 attól az évfolyamtól kezdve, melyben a tanulók 
létszáma eléri a 120 főt, kiváltható szerződés 
alapján igénybe vett helyiséggel 
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ebédlő iskolánként 1 kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül oldják 
meg 

főzőkonyha iskolánként 1 ha helyben főznek 

melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha helyben étkeznek 

tálaló-mosogató, 
ezen belül felnőtt-
étkező 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha helyben étkeznek 

öltöző iskolánként és nemenként 
1 

 

hideg-meleg vizes 
zuhanyozó 

iskolánként, (székhelyen 
és telephelyen) és nemen-
ként 1 

 

személyzeti WC iskolánként, (székhelyen 
és telephelyen) nemen-
ként 1 

 

tanulói WC iskolánként, (székhelyen 
és telephelyen) szinten-

ként, nemenként 1 

tanulói létszám figyelembevételével 

élelmiszerhulla-

dék-tároló 
iskolánként 1 ha helyben étkeznek 

éléskamra iskolánként 1 ha helyben főznek 

szárazáru raktár iskolánként 1 ha helyben főznek 

földesáru raktár iskolánként 1 ha helyben főznek 

egyéb raktár iskolánként 1 
 

szertár iskolánként 1 
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II. A HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Eszközök, fel-
szerelések 

Mennyiségi mu-
tató 

Megjegyzés 

1. Tanterem 

tanulói aszta-
lok, székek 

tanulók létszámá-
nak figyelembe-

vételével 

életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak, közép-
súlyos értelmi fogyatékosok és gyengénlátók esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes aszta-
lok; gyengénlátóknál – szükség szerint – egyéni megvilágí-
tási lehetőséggel; mozgáskorlátozottak székei állítható ma-
gasságú ülőkével, lábtartóval 

nevelői asztal, 
szék 

tantermenként 1 
 

eszköztárolók 

 

tantermenként 
szükség szerint 

 

tábla tantermenként 1 
 

ruhatároló (fo-
gas) 

tanulók létszámá-
nak figyelembe-
vételével 

Az épület adottságait figyelembe véve egyéb helyen (pl. a fo-
lyosón) is kialakítható 

szeméttároló helyiségenként 1 
 

2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

a) számítás-
technikai te-
rem 

  

tábla vagy flip-
chart 

1 
 

számítógépek 
és perifériák 

tanulónként 1 szoftverek az általános alapfeltételek között 

b) művészeti 
nevelés szak-
tanterem 

  nem kötelező, a foglalkozások az osztálytermekben szervez-

hetők 

asztal vagy 
rajzpad, rajz-
bak 

tanulónként 1 
 

vízcsap (fali-

kút) 
1 

 

pianínó iskolánként 1 
 

tábla tantermenként 1  
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Audiovizuális 
eszköz 

iskolánként 1 
 

c) mestersé-
gek szaktante-
rem 

csoportbontásos 

foglalkoztatásra 

berendezése a helyi tantervben szabályozottak szerint, a tan-

tárgy megjelenésének évfolyamától szükséges 

3. Tornaszoba 

kislabda 5 
 

labda 5 
 

tornaszőnyeg 2 
 

tornapad 2 
 

zsámoly 2 
 

bordásfal 2 
 

mászókötél 2 
 

gumikötél 5 
 

ugrókötél 5 
 

medicinlabda 5 
 

stopper 1 
 

kiegészítő tor-

nakészlet 
1 

 

egyéni fejlesz-
tést szolgáló 
speciális torna-
felszerelések 

 
a pedagógiai programban foglaltak szerint 

4. Tornaterem (mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

kosárlabda pa-

lánk 
2 

 

gyűrű 1 
 

mászórúd 1 
 

5. Sportudvar 
  

szabadtéri lab-
dajáték felsze-
relése 

1 bármelyik játék kiválasztható 

egyéni fejlesz-
tést szolgáló 

egy iskolai osz-
tály egyidejű fog-
lalkoztatásához 

fogyatékos tanulót oktató iskolában; pedagógiai programban 
foglaltak szerint 
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speciális torna-
felszerelések 

szükséges meny-
nyiségben 

6. Intézményvezetői és iskolatitkári iroda 

asztal felnőttlétszám 
szerint 

 

szék felnőttlétszám 
szerint 

 

iratszekrény 1  

telefon 1  

7. Nevelőtestü-

leti szoba 

  

asztal pedagóguslét-
szám szerint 1 

 

szék pedagóguslét-
szám szerint 1 

 

Könyvszek-
rény vagy 
könyvespolc 

1 
 

Napló és folyó-
irattartó 

1 e-napló használata esetén nem szükséges 

ruhásszekrény 

vagy fogasok 

pedagóguslét-
szám figyelembe-
vételével 

 

Számítógép és 
perifériái, inter-
netkapcsolattal 

1 
 

7. Könyvtár 

tanulói asztal, 
szék 

egy iskolai osz-
tály egyidejű fog-
lalkoztatásához 
szükséges meny-
nyiségben 

életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, pe-
remes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú ülőkével, lábtartóval 

egyedi világí-

tás 

olvasóhelyenként 

1 

 

könyvtárosi 
asztal, szék 

1-1 asztal egyedi világítással 

szekrény (tá-
roló) 

1000 könyvtári 
dokumentum el-
helyezésére 
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tárolók, polcok, 
szabadpolcok 

2 
 

számítógép, 1 
 

8. Könyvtárszoba 

asztal, 
szék 
könyvtári do-
kumentum 
(tanári, tanulói 
felkészülés-
hez) 

3 
6 
ötszáz 

legalább hat tanuló egyidejű foglalkoztatásának feltételeiről, 
illetve az iskolai könyvek, tankönyvek, segédkönyvek elhelye-
zéséről gondoskodni kell 

könyvespolc 

vagy szekrény 

ötszáz könyvtári 
dokumentum el-
helyezésére 

 

III. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

ÁLTALÁNOSAN SZÜKSÉGES ALAPFELSZERELÉSEK: 

– fehér és színes táblakréták 

– sima, nagyalakú füzetek 

– méhviasz kréták 

– méhviasz gyurma 

– akvarell festék, akvarell papír, vastag ecset 

– filc, gyapjú, fonalak 

– színes papírok (selyem, transzparens stb.), olló 

– vastag és vékony színes ceruzák, grafit, vonalzók 

– agyag (edények a használatához) 

– babzsákok 

– furulyák 

– ütőhangszerek 

– húros hangszer 

– gyertyák, csengők 

– rajzgyűjtő dossziék 

Technikai eszközök: 

– CD lejátszó 

– televízió, (9. évfolyamtól) 

– DVD lejátszó 
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– személyi számítógép (konfiguráció) 

Tárgyak, eszközök, információhordozók a tantárgyak alapján 

1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

– méhviasz kréták (tégla és ceruza formájú) 

– méhviasz gyurma, agyag 

– fonalak 

– színes selyempapír, olló 

– lúdtoll, tollszem, tollszár, tinta, nádtoll, itatóspapír, töltőtoll 

– golyóstoll 

– vékony színes ceruzák, grafitceruzák, 

– vonalas füzetek 

– osztálykönyvtár, szakkönyvtár 

– saját készítésű szemléltető eszközök 

– akvarellfesték, ecset 

– akvarellpapír 

– rajztábla 

– filc, gyapjú 

– színes selyempapír 

2. SZÁMTAN ÉS MATEMATIKA 

– szemléltető eszközök (termények, termések, kövek, hétköznapi tárgyak stb.) 

– méterrúd, térfogatméréshez eszközök, mérleg + súlyok 

– táblai vonalzók, körzők, szögmérő 

– négyzethálós füzetek 

– saját készítésű szemléltető eszközök 

– fonalak, kartonpapír, műszaki rajzlap 

– zsebszámológép 

– függvénytáblázat, feladatgyűjtemények 

3. TÖRTÉNELEM 

– falitérképek, atlaszok 

– saját készítésű és speciális szemléltető eszközök 

– jelmezek, tárgyi kiegészítők 
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4. HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 

– a tervezett ház építéséhez szükséges építő és kötőanyagok 

– a választott mesterségek alapanyagai és szerszámai 

– a földműveléshez szükséges vetőmagok és kézi szerszámok 

– iránytű, létra, homok, agyag, papír 

– atlaszok, térképek, földgömb, éggömb, távcső 

– saját készítésű és speciális szemléltető eszközök 

– tárgyi kiegészítők 

– földmérő eszközök (kölcsönzéssel is megoldható) 

– ásványok, kőzetek 
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5. TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 

– saját készítésű és speciális szemléltető eszközök, tárgyi kiegészítők 

– koponya, csontváz 

– anatómiai atlaszok 

– mikroszkóp 

– bonceszközök 

6. FIZIKA 

– a fizikai kísérletekhez szükséges szemléltető- és mérőeszközök, anyagok 

– saját készítésű és speciális szemléltető eszközök, tárgyi kiegészítők 

7. KÉMIA 

– a kémiai kísérletekhez szükséges szemléltető- és mérőeszközök, laboratóriumi felszerelések, 

alapanyagok 

– védőfelszerelések 

8. IDEGEN NYELVEK 

– bábok és speciális szemléltető eszközök 

– szótárak, hangzó- és képanyagok 

9. MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 

– zsonglőr és akrobatikai eszközök 

– szalagok, fonalak, kötelek, botok, kislabdák, frizbik, nagyméretű szivacslabdák 

– saját készítésű és speciális eszközök, tárgyi kiegészítők 

– gerelyek, diszkoszok, súlyzók 

– sportági felszerelések, labdák 

10. KERTMŰVELÉS 

– kerti (kézi)szerszámok 

– vetőmagok, hagymák 

– kertészeti felszerelések 

11. INFORMATIKA 

– számítógépek és azok perifériái 

– internet kapcsolódások 

– kapcsolások alkatrészei (diódák, vezetékek, tranzisztorok, kapcsolók stb.) 

– szoftverek 
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12. MŰVÉSZETI NEVELÉS 

(i) Kézimunka: filc, gyapjú, kötőtűk (faanyag az elkészítésükhöz és kész tűk), fonalak, papír, 

ragasztó, cérna, olló, tű, vastag fonal, kongré, hímzőfonal, nagylyukú himzőtű, gyöngyök, 

textíliák, szövőkeret, varrógép és minden olyan (segéd)eszköz, amely a tantervben meg-

adott oktatási témákhoz kapcsolódik 

(ii) Kézművesség: a különböző mesterségek – a fa-, a fém-, a bőrmegmunkálás – eszközei, 

speciális kézi-, (amennyiben az iskola kiépített műhellyel rendelkezik) gépi szerszámai, 

a plasztikához és a szobrászathoz szükséges anyagok és kéziszerszámok 

(iii) Művészettörténet: audiovizuális eszközök, művészeti albumok, reprodukciók, filmek 

(iv) Rajz-festés, formarajz: rajz- és festő papírok, különböző festékek és kréták, ecsetek, 

tinta, rajzszén, különböző minőségű ceruzák, saját készítésű és speciális szemléltető 

eszközök, művészeti albumok 

(v) Dráma: saját készítésű jelmezek, textíliák, tárgyi kellékek (többnyire szintén saját készí-

tésű munkák. 

(vi) Euritmia: rézrudak, fagolyók, színes anyagok, zongora, egyéb hangszerek 

(vii) Ének-zene: pentatonfurulya, C-szoprán furulya, különböző ütőhangszerek (apró dobok, 

triangulum, csörgődob, csengettyűk, apró cintányérok), kottafüzet, kották. 

 

13. EGYÉNI FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ SPECIÁLIS TANESZKÖZÖK 

– az egyéni terápiának megfelelően a fejlesztő pedagógus által meghatározott eszközök 

(viii) A tizenhárom évfolyammal működő Waldorf-iskolák akkor rendelkeznek a működésük-

höz szükséges eszközökkel és felszerelésekkel, ha rendelkezésükre állnak a kerettan-

tervben felsorolt helyiségek, berendezések és eszközök. Nyolc évfolyammal általános 

iskolaként, illetve öt évfolyammal gimnáziumként működő Waldorf-iskolákra a jegyzék-

ben foglaltakat a megfelelő eltéréssel kell alkalmazni.  

(ix) A kerettantervi jegyzékben foglaltak teljesülése esetén az iskola rendelkezik a működé-

séhez szükséges, jogszabályban meghatározott feltételekkel.  

(x) Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és 

berendezésű kell, hogy legyen, amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát 

végző felnőtt igénye egyidejűleg teljesíthető. A tanulók részére kialakított helyiség akkor 

megfelelő, ha – rendeltetésétől függően – alapterülete lehetővé teszi az iskolai osztály, 

osztálybontás esetén a csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását a tényleges 

tanulói létszám alapján. 
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A WALDORF-ISKOLÁKBAN A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK 

1. A 9-13. évfolyamon szaktanárként foglalkoztatható, aki 

– a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanár, e mellett 

akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik 

vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait,  

– a művészeti nevelés tantárgyai és a testnevelés tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő 

szakos tanár, e mellett akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi 

képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 3. tanévben megkezdi Waldorf-

pedagógiai tanulmányait, 

– a speciális Waldorf-tantárgyak esetén a 6. pontban meghatározott végzettséggel rendelkezik. 

2. Fejlesztő pedagógusként foglalkoztatható az 1-12. évfolyamon, aki pedagógus 

végzettség mellett fejlesztő pedagógus végzettséggel rendelkezik. 

 

3. A Kézművesség tantárgy oktatására az 5-13. évfolyamon a 2-3. pontban foglaltaktól 

eltérően foglalkoztatható, aki 

– a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel rendelkezik, 

– az oktatott tartalomnak megfeleltethető végzettséggel bíró művész, iparművész; népi iparmű-

vész vagy 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. 

– (Így például megfelelő: a fémművességek körében a kovács, a maszk- és bábkészítés körében 

népi iparművész, bábkészítő alkalmazása, faragás: asztalos...) 

4. A Waldorf kerettanterv alapján bevezetett speciális tantárgyak 

6.1. Mozgás és testnevelés, Bothmer-gimnasztika tanárként foglalkoztatható az 1-6. év-

folyamon, aki a Bothmer Movement International által elismert magyarországi vagy nemzet-

közi képzésen megszerzett Bothmer-tanár végzettséggel rendelkezik, 

a 3-4. évfolyamon, aki osztálytanítóként elvégezte a Bothmer-képzés megfelelő modulját,  

a 7-8 évfolyamon, aki Bothmer-tanárként elvégezte a Bothmer-képzés 7-8. osztályos modul-

ját, 

az 1-8. évfolyamon, aki testnevelőtanár végzettség mellett Bothmer-tanár végzettséggel 

vagy akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel ren-

delkezik vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Bothmer- vagy Waldorf-

pedagógiai tanulmányait, 

a 9-13. évfolyamon, aki testnevelőtanár (főiskolai vagy egyetemi végzettséggel), e mellett 

Bothmer-tanár végzettséggel, vagy akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett 

Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 2 éven be-

lül megkezdi Bothmer- vagy Waldorf-pedagógiai tanulmányait. 

6.1.1. Mozgás és testnevelés tantárgy keretében Bothmer-gimnasztikát taníthat és Bothmer-

gimnasztika tanárként foglalkoztatható a 7-12.évfolyamon, aki a Bothmer Movement Inter-

national által elismert magyarországi vagy nemzetközi képzésen megszerzett Bothmer-tanár 

végzettséggel rendelkezik. 
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6.2. Euritmiatanárként foglalkoztatható az 1-13. évfolyamon, aki az Euritmia Iskolák 

Nemzetközi Szövetsége, a „Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Sek-

tion für redende und musizierende Künste” által elismert magyarországi vagy külföldi képzé-

sen szerzett euritmia alapdiplomát, valamint a pedagógiai euritmia oktatására jogosító 

diplomát. 

6.3. Kertművelés-tanárként foglalkoztatható, aki  

a) a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel rendelkezik, és részt vesz a 

Biodinamikus Egyesület által jóváhagyott vagy ennek megfelelő nemzetközi 

biodinamikus szemléletű (Demeter irányelvek szerinti) gazdálkodást oktató tanfolya-

mon,  

b) közép- vagy felsőfokú szakmai (kertész vagy agrár) végzettséggel vagy hároméves 

igazolt szakmai (kertész vagy agrár) gyakorlattal rendelkezik, és részt vesz a 

Biodinamikus Egyesület által jóváhagyott vagy ennek megfelelő nemzetközi biodina-

mikus szemléletű (Demeter irányelvek szerinti) gazdálkodást oktató tanfolyamon,  

c) a tanított tantárgynak megfelelő Waldorf-szaktanári képesítéssel rendelkezik. 

6.4. Szabadvallás-oktatás tanáraként foglalkoztatható, aki gyakorló Waldorf-pedagógus-

ként részt vesz a hazai szabadvallás-tanárok szakmai találkozóin és továbbképzésein.  

E mellett részt vesz a tanári kollégium által felkért mentorral való rendszeres szakmai kon-

zultációkon. 

5. Intézményvezető 

A Waldorf-iskolákban az intézményvezetőt a Tanári Kollégium döntése alapján a fenntartó 

bízza meg, pályázati eljárást az iskolák alkalmazhatnak. Az iskolaképviselőnek az állami 

kötelezettségeknek megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie. 

6. Egyéb rendelkezések 

1. Új alkalmazás esetén osztálytanítóként az a pedagógus is foglalkoztatható, aki 

tanulmányait a Waldorf-osztálytanító képesítést nyújtó képzésben a munkába lépés 

évében megkezdi. 

2. Ha a Waldorf-iskolában foglalkoztatott pedagógus szakképzettsége e kerettantervben 

meghatározott képesítésnek nem felel meg, és a kerettanterv jóváhagyásakor 

a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje 

van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább fog-

lalkoztatható, 

b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, a 

kerettanterv jóváhagyásától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható to-

vább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait az előírt szakképzettséget nyújtó 

képzésben megkezdte. 

c) legalább 8 éves Waldorf-iskolában pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlattal 

rendelkezik, az iskola ajánlásával mentesül a Waldorf-képesítés megszerzése alól. 

d) A b) pontban meghatározottak alól mentesül és változatlan munkakörben tovább 

foglalkoztatható a Waldorf-iskolában tanító pedagógus, ha rendelkezik Waldorf-

képesítéssel és a kerettanterv jóváhagyásakor Waldorf-iskolában pedagógus 

munkakörben való foglalkoztatása eléri a tizenöt évet. 
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3. Új alapítású Waldorf-iskolák osztálytanítói az iskola működésének első három évében a 

Magyar Waldorf Szövetség megfelelő testületével egyeztetve mentességet kaphatnak a 

fenti esetekben meghatározott szakos végzettségek alól, kivéve a Waldorf-kerettanterv 

alapján bevezetett speciális tantárgyakat (l. fentebb, 5. pont) 

4. Pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatójának iskolai gyakorlati képzés 

vezetésére vagy pedagógusok továbbképzésére vezető tanári (gyakorlatvezető tanítói), 

továbbá szaktanácsadói megbízást az kaphat, akinek Waldorf-pedagógus munkakör 

betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége, valamint 

Waldorf-iskolai nevelő-oktató munkában eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlata van. 
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MINŐSÉGGONDOZÁS A WALDORF–ISKOLÁKBAN 

Bevezető 

A minőség gondozása vagy biztosítása? 

A nemzetközi Waldorf-mozgalom 1999-ben rendezte első minőségbiztosítási konferenciáját Rotter-

damban, melyet továbbiak követtek 2001-ben Zürichben, 2005-ben Berlinben, 2008-ban Budapes-

ten. Ezeken a konferenciákon az volt a központi téma, hogy hogyan lehet minél jobb minőséget, 

minél magasabb színvonalat elérni a Waldorf-intézményekben. Az első konferenciákon sok eljárás 

bemutatására került sor, sok pozitív tapasztalatot osztottak meg az előadók, de a konferenciák részt-

vevői közül sokan mégis szkeptikusok maradtak, mert hiteltelennek érezték, hogy különböző eljárá-

sokkal biztosítani lehet, hogy jól működjön egy Waldorf-iskola. Azt fogalmazták meg a minőségbiz-

tosítási eljárásokkal szemben, hogy az iskola minősége elsősorban azon múlik, milyen pedagógusok 

dolgoznak benne: jó pedagógusok jó iskolát csinálnak mindenféle eljárás nélkül is, a rosszak pedig 

rosszat. Másik aggályuk az volt, hogy ezek az eljárások elterelik a figyelmet az iskola alapfeladatáról, 

a nevelésről. További ellenvetés volt a kollégák részéről, hogy sok plusz adminisztrációs feladattal 

járnak a bemutatott eljárások, amik megint csak a gyermekekkel való foglalkozástól veszik el az időt. 

Vagyis elmondható, hogy sokáig nagy volt az ellenállás a konferencia résztvevői, vagyis a gyakorló 

pedagógusok körében. A konferencia programjában szerencsére az előadások mellett voltak fórum-

beszélgetések is, ahol volt lehetőség ezeknek az aggályoknak felvetésére, megvitatására. Ezeken 

a vitákon fogalmazták meg a kollégák, hogy az iskola, különösen egy Waldorf-iskola, úgy működik, 

mint egy élő organizmus, megvannak a szervesen kialakult működési folyamatai. Egyet értettek a 

résztvevők azonban abban, hogy bár egy külső mechanikus eljárással nem lehet biztosítani azt, 

hogy az iskola jól működjön, de lehet vigyázni az iskola egészségére, lehet gondoskodni arról, hogy 

a lehető legjobb módon élje a mindennapjait s a vele kapcsolatban lévő emberek a lehető legjobban 

érezzék magukat a helyükön (gyermekek, pedagógusok és szülők egyaránt), vagyis sokat lehet 

tenni azért, hogy az iskola jó minőségű, jó hírű legyen. E viták eredményeképpen fogalmazták meg 

a kollégák, hogy mindannyian gondoskodni akarnak arról, hogy az intézményben magas színvonalú 

oktatás, nevelés történjen, de nem gondolják, hogy egy eljárás önmagában a jó minőséget biztosí-

tani tudja. Ezért bevezettek egy új fogalmat a 2001-es zürichi konferencián, a „Quality Care” fogal-

mát, amit magyarra a MINŐSÉGGONDOZÁS szóösszetétellel fordítottunk le. 

A 2001-es Zürichi konferencia óta mi is ezt a fogalmat használjuk, mert meglátásunk szerint ez a 

fogalom magában hordozza a Waldorf-pedagógusok törekvését és elkötelezettségét a jó minőségű 

nevelés és oktatás iránt. 

1. A Waldorf-pedagógiából adódó minőségi sajátosságok 

Az első Waldorf-iskola 1919-ben Stuttgartban nyitotta meg kapuit Rudolf Steiner szakmai vezetésé-

vel. Rudolf Steinernek az akkori tanárok számára tartott előadásai és az iskola indításakor folytatott 

szemináriumi beszélgetések a mai kor pedagógusai számára is alapvető iránymutatást nyújtanak a 

Waldorf-pedagógia alapelveit illetően. A Waldorf-pedagógia tartalmi alapelvei mellett olyan működési 

elveket is tartalmaznak, amiket a Waldorf-pedagógia minőségi sajátosságainak is tekinthetünk an-

nak ellenére, hogy ezek megfogalmazására sok-sok évtizeddel azelőtt került sor, hogy a minőség-

biztosítás vagy minőséggondozás fogalmai megjelentek volna az oktatás területén. 

Nézzük meg most két szempontból ezeket az alapelveket, először az iskola szereplőinek oldaláról, 

majd az intézmény működésének szemszögéből. 
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Az iskola szereplőit érintő alapelvek 

Tevékenységünk középpontjában a gyermek áll. 

Minden Waldorf-intézmény, legyen az óvoda vagy iskola, elsődleges céljának tekinti a GYERMEK 

fejlődésének segítését. Nem a gyermekekét általában, hanem az egyes gyermekét, az iskolába járó 

minden egyes gyermekét, külön-külön. Ezen a helyen nem feladatom a pedagógiai célok részletes 

kifejtése, de amiatt szükséges megemlíteni ezt az elsődleges célt, mert ez okozza, hogy olyan sa-

játos a Waldorf-iskolák oktatás-szervezési rendszere és más működési alapelvek is erre a célra 

vezethetők vissza. 

A pedagógus egyéni felelőssége 

A Waldorf-iskolában kiemelt hangsúlyt kap a pedagógusok egyéni felelőssége elsősorban amiatt, 

mert a nevelést és az oktatást nem egy tevékenység eredményének tartjuk, hanem a gyermek és a 

pedagógus között létrejövő szabad interakciónak, ahol a pedagógus teljes személyiségével nevel 

azáltal, hogy kreatívan alkalmazza a gyermek egyéni fejlődését leginkább segítő pedagógiai eszkö-

zöket. Mindehhez nagy szakmai felkészültség, fejlett művészi érzék és sok-sok önnevelés szüksé-

ges a pedagógusok részéről. Ezért már az első Waldorf-iskola indításakor elvárás volt a pedagógu-

sokkal szemben a rendszeres önértékelés (napi rendszerességű visszatekintés) és olyan gyakorla-

tok végzése, amelyek által a pedagógusok olyan lelki erőkre tehetnek szert, melyek a mindennapi 

feladatok ellátásához, a hibákból való tanuláshoz és a morális fejlődéshez is segítséget jelentenek. 

A pedagógusok közössége 

Az egyes pedagógus felelősségét az előbb említettük, nem szabad megfelejtkeznünk ugyanakkor 

arról, hogy az iskola teljes pedagógiai életéért a pedagógusok közössége felel. A pedagógusok kö-

zösségét Pedagógiai Kollégiumnak, vagy Tanári Kollégiumnak nevezzük, akik egymás munkáját se-

gítve komoly együttműködésben vezetik az iskola pedagógiai életét. 

A Tanári Kollégium vagy Pedagógiai Kollégium határozza meg az iskola Pedagógiai Programját. 

A Tanári Kollégium, vagy Pedagógiai Kollégium alakítja ki az új pedagógus kollégák felvételének 

folyamatát és gondoskodik arról, hogy a felvétel után az új kolléga bevezetése minél gördülékenyeb-

ben történjen. – Tekintve, hogy az Waldorf-iskolák működése sok ponton eltér a hagyományos isko-

lákétól szükséges a kiemelt figyelem ezen eltérések megismeréséhez. – Az új kolléga segítésének, 

bevezetésének legalkalmasabb eszköze a Mentorálás, amikor az új kolléga mellé egy olyan kollégát 

– mentort – választ a Tanári Kollégium, aki nagy tapasztalttal bír és már régóta az intézményben 

dolgozik. A mentor feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az új kolléga munkáját, segítsé-

get nyújtson, tanácsokkal lássa el, megismertesse vele az intézmény szokásrendjét, működési sza-

bályait. Így az új belépőnek van kihez fordulnia kérdéseivel, nem érzi magát idegennek, tájékozat-

lannak az új környezetben. 

A Tanári Kollégium vagy Pedagógiai Kollégium tagjai minden héten találkoznak az ún. Tanári / 

Pedagógiai konferencián, ahol egyrészt közös pedagógiai munkát folytatnak, másrészt megbeszélik 

az aktuális feladatokat. Minden iskola maga határozza meg a konferencia konkrét tartalmát és me-

netét, de azt elmondhatjuk, hogy egy Konferencia általában a következő jól elkülöníthető részekből 

áll. 

– A Stúdium, melynek keretében Waldorf-pedagógiai szakirodalom egyes elemeinek közös fel-

dolgozása történik. A kollégák közösen mélyednek el a Waldorf-pedagógia alap elveiben, így 

alakul ki a közös értés, az „egyet-értés” a kollégiumon belül. 
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– Gyermek-megbeszélés vagy osztálymegbeszélés, ahol előre meghatározott metódus alapján 

fordítják a kollégák figyelmüket egy-egy gyermek, vagy egy-egy osztály pedagógiai problémá-

jának megoldására. Így az osztálytanítók, vagy a szaktanárok az egész kollégium segítségével 

tudják megoldani a számukra nehéz pedagógiai feladatokat. 

– Közös művészi tevékenység, ahol a pedagógusok közösen vesznek részt valamilyen alkotó, 

művészi folyamatban (éneklés, festés, euritmia, vagy akármi más). A közös művészi tevékeny-

ség hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok a nevelést, mint művészi alkotó munkát élhessék 

meg, továbbá sokat segít a közösség összekovácsolásában, az együvé tartozás érzésének s 

a bizalom légkörének kialakításában. 

A konferenciamunka elengedhetetlen az iskola egységes pedagógiai arculatának kialakításához és 

a pedagógusok szakmai fejlődéséhez. 

A Tanári Kollégium vagy Pedagógiai Kollégium feladata a pedagógiai munka belső értékelési rend-

szerének kialakítása és megvalósítása is. Minden iskola maga fogalmazza meg, hogy milyen rend-

szer szerint járnak a kollégák egymás óráit meglátogatni, és milyen rendszer szerint tartanak visz-

szatekintéseket, rátekintéseket egymás munkáira, beszámolókat, stb... 

Az iskolánkénti különbségek mellett is elmondható, hogy iskoláinkban minden tanév végén sor kerül 

a Tanárértékelésekre. Ezekben a beszámolókban a kollégák önértékelése emellett egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak a kollégák visszajelzései (hospitálások, illetve az együttműködés tapasztalatai 

alapján), a diákok értékelései, illetve a szülői értékelések is. A tanárértékelések közül kiemelt jelen-

tőségűek a végzős (8-os) osztálytanító, illetve a végzős (13-os) osztálykísérő visszatekintése az 

osztályával együtt töltött évekre. Az itt megfogalmazott tapasztalatok az egész iskola életére hatás-

sal vannak. 

A szülők szerepe a pedagógiában 

Az iskolai élet harmadik szereplője a gyermek és a pedagógus mellett a szülő. Mivel a szülőnek 

azzal együtt, hogy gyermekének iskolai nevelését és oktatását a pedagógusokra bízta, továbbra is 

jelentős szerepe van a gyermek nevelésében, ezért a Waldorf-iskolában úgy tartjuk, hogy a gyermek 

fejlődésének biztosítása a szülő és a pedagógus közös felelőssége. Ennek a közös felelősségnek a 

viseléséhez elengedhetetlen a szülők és a pedagógusok nyílt, bizalomteljes együttműködése, prob-

lémamegoldásra törekvő hozzáállása. 

Emiatt iskoláinkban különös hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttműködésre, havi rendsze-

rességű szülői esteken és egyéb rendezvényeken beszélgetünk a szülőkkel a Waldorf-pedagógiáról, 

a gyermekek életkorából adódó pedagógiai kérdésekről és rendszeresen tartunk fogadó órákat is. 

Sok iskolai rendezvényt szervezünk a szülők részvételével, amelyek során közvetlen személyes 

kapcsolatok tudnak kialakulni a szülők és a pedagógusok között. 

Az intézményi működést érintő alapelvek: 

Autonómia, egyéni felelősség, önigazgatás 

Rudolf Steiner az első Waldorf-iskola megalapítása előtt előadásokban foglalta össze a pedagógiai 

alapelveit (ezek az előadások magyarul az Általános embertan, mint a pedagógia alapja címmel 

jelentek meg a Genius kiadó és a Magyar Waldorf Szövetség közös kiadásában) az előadássorozat 

előtti este 1919. augusztus 20-án, dr. Steiner egy megnyitó beszédet tartott, ahol nem a pedagógi-

áról, hanem a pedagógia céljáról beszélt. Arról, hogy a Waldorf-iskolának valódi kulturális tetté kell 

válnia, hogy a társadalom megújításának eszközévé lehessen. Itt olvashatunk a Waldorf-iskola sa-

játos működési elvéről és az egyéni felelősség jelentőségéről is. „...Ezért nem irányítási, hanem 
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igazgatási elvek alapján alakítjuk ki az iskola működését, és republikánus módon fogjuk irányítani. 

Egy valódi tanár-köztársaságban nem támaszkodhatunk kényelmes vánkosként olyan rendszabá-

lyokra, amelyek az igazgatóságtól jönnek. Nekünk kell belevinnünk (magunkban hordoznunk) mind-

azt, ami megadja a lehetőséget a teljes felelősség viseléséhez az iránt, amit tennünk kell. Minden-

kinek magának kell a teljes felelősséget viselnie....” 

Ezen alapelvek mentén születik egy-egy Waldorf-iskola azoknak az embereknek szabad kezdemé-

nyezése által, akik a Waldorf-pedagógiában a kultúrtettet, a társadalom formáló feladatot látják. Az 

egyének belső elhatározásaiból közös cél születik és a közös célért küzdő emberek (szülők és pe-

dagógusok) közösséget alkotnak, amely jogilag egy civil szervezet alakját veszi fel, és az így létrejött 

civil szervezet válik az iskola alapítójává és fenntartójává. A feladat nagyságát nem lehet eléggé 

hangsúlyozni. Olyan feladatra vállalkoznak szülők és pedagógusok, ami igen nagy hozzáértést és 

elköteleződést kíván. A gyermek nevelésére egy új forma létrehozásával vállalkoznak: autonómián, 

egyéni felelősségen és önigazgatáson alapuló iskolai működést alakítanak ki, mert tudják, hogy min-

den, ami körülveszi a gyermeket, még az iskola struktúrája is nevelő hatással bír. 

Tanuló közösség 

Az önigazgatásból adódóan az iskola működtetésével kapcsolatos szervezési feladatok éppúgy 

hozzá tartoznak a pedagógusok feladataihoz, mint a tanórák megtartása. A tanulók szociális képes-

ségeinek fejlesztése ott kezdődik, hogy a gyermeket körülvevő felnőttek is nap, mint nap fejlesztik 

szociális készségüket. Az együttműködés területén elsősorban példával nevelnek. Szükség van a 

folyamatos tanulásra az új és újabb feladatok megoldásához, így válik a Waldorf-közösség tanuló 

közösséggé, ahol nemcsak a gyermek, hanem a közösség minden tagja fejlődhet. 

Szülők és pedagógusok együtt a gyermekekért 

Ahogy az iskola a szülők és a pedagógusok közös elhatározásából születik, úgy a szülők és a pe-

dagógusok egymást segítő és kiegészítő együttműködése elengedhetetlen a működés évei alatt is. 

Az iskola a gyermekért van s a szülők és a pedagógusok együtt tesznek meg mindent, hogy a gyer-

mek nevelése, oktatása a lehető legjobb mederben folyjon. Ez a szokatlanul intenzív együttműködés 

a közösséghez újonnan kapcsolódó szülők számára először meglepő, de a tapasztalat azt mutatja, 

hogyha az iskola kellő figyelmet fordít az új szülők bevezetésére, akkor a kezdeti idegenség nem 

sokáig tart. Hamar megértik az újonnan érkezett szülők is a nevelésnek és az intézmény fenntartá-

sának közös felelősségét. Hiszen egy Waldorf-iskolában a szülői szerepek bővebbek egy „átlagos 

iskolai” szülői feladatnál abból adódóan, hogy az iskoláinkat fenntartó civil szervezetek lényegében 

a szülőkből állnak, akik ezáltal jogilag és gazdaságilag is felelősek az intézmény-működéséért. Így 

elmondható, hogy a Waldorf-szülők a pedagógiai együttműködés mellett napi szinten részt vesznek 

az intézmény-fenntartás és működtetés feladataiban is. 

Tudatosság az intézményi működésben 

Ahogy a pedagógiában törekszenek a Waldorf-iskolák a lehető legmagasabb színvonal elérésére, 

úgy az intézményi működés terén is a minél gördülékenyebb működés, a problémák kiküszöbölése 

s a folyamatok folyamatos jobbá tétele a cél. Ennek érdekében az intézmények különböző minőség-

gondozási eljárásokat alkalmaznak. Jelenleg még nincs egységes minőséggondozási rendszer a 

Waldorf-iskolák körében. Az intézményi autonómia alapján minden intézmény maga dönt arról, hogy 

melyik rendszert választja. Ugyanakkor elmondható, hogy a Magyar Waldorf Szövetségben, azon 

belül az Iskolák Gyűlésében megszületett az elhatározás arra vonatkozóan, hogy az iskolák közösen 

kialakítanak egy olyan minőséggondozási rendszert, amely elkészülte után meghatározó lesz a Wal-

dorf-intézményekre nézve. 
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2. Az intézmények együttműködése a Magyar Waldorf Szövetségben 

Ha a minőséggondozás első szintjének az intézményen belüli minőséggondozást tekintjük, akkor 

egy második, magasabb szintnek tekinthetjük az intézmények közötti együttműködésben közösen 

megfogalmazott elvárásokat, alapelveket, kritériumokat. 

Az iskolák ilyen együttműködésének tere a Magyar Waldorf Szövetség (MWSZ), mely 1997-ben jött 

létre és azóta képviseli a Waldorf-intézmények és az egész Waldorf-mozgalom érdekeit. 

A MWSZ egyesületi formában működik, jelenleg 78 tagszervezete van (iskolák, óvodák, képzések, 

intézmény-fenntartó civil szervezetek). Szervezeti struktúrája biztosítja, hogy az iskolák, képviselőik 

útján, maguk döntsenek az Iskolák Gyűlésében az őket érintő kérdésekről, ahogy az óvodák 

ugyanígy tesznek az Óvodák Gyűlésében és így tovább. 

Így az iskolák aktív együttműködéséből, közös döntések által születnek azok a dokumentumok, 

amelyek kívülről határozzák meg a magyarországi Waldorf-intézmények működését. 

Az első ilyen közös döntések által létrejött dokumentum a  Magyarországi Waldorf-iskolák 

Kerettanterve volt, mely első formájában 2001-ben készült el, 2005-ben átdolgozásra került és 

jelenleg egy újabb átdolgozása folyik.  

Második ilyen – a Waldorf-iskolák összefogásán és közös döntésein alapuló – dokumentum a 

Waldorf-iskolák névhasználati eljárásrendje, melynek alapelvein az iskolák képviselői a 2010/2011-

es és a 2011/2012-es tanévben dolgoztak. A következő tanévre maradt a névhasználati eljárásrend 

közgyűlés általi elfogadása, és az eljárások lefolytatása. 

Következő közös kritériumrendszer felállítását a Minőséggondozás területén határozta el az Iskolák 

Gyűlése, ennek kidolgozását a következő tanévre tervezik a kollégák. 

3. Waldorf Ház – Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

A Waldorf-intézmények minőséggondozásának elengedhetetlen támasza a Waldorf-pedagógiai 

alapokon, országos feladatellátással működő Pedagógiai Szolgáltató Intézet, melyet a MWSZ 2008-

ban Waldorf Ház néven alapított. 

A Waldorf Ház a pedagógiai tanácsadás, a pedagógiai tájékoztatás, az intézményműködtetés, 

pedagógiai értékelés területén, valamint továbbképzések szervezésében nyújt szolgáltatásokat 

Waldorf-pedagógusoknak, -szülőknek, -fenntartóknak és a Waldorf-pedagógia iránt érdeklődőknek. 

Célja, hogy szolgáltatásaival a Waldorf-intézmények munkáját segítse és ezáltal hozzájáruljon 

megerősödésükhöz, az ott folyó szakmai munka minőségének javulásához. 

Tevékenységei közül kiemelendőek a Waldorf-pedagógiai továbbképzések, melyek egyedülálló 

továbbképzési lehetőségeket biztosítanak tanárainknak; az intézmény-működtetéssel kapcsolatos 

konzultációk, melyek a Waldorf-iskolák sajátos működési elveit és a szintén sajátos jogi helyzetét 

ismerve nyújt segítséget az intézmény-működtetéssel foglalkozó kollégáknak, civil intézmény-

fenntartóknak; és végül de nem utolsósorban említeném az „Utak a minőséghez” elnevezésű 

minőséggondozási eljárást, mely szintén a Waldorf Ház által szervezett rendezvények és képzések 

által kezdett meghonosodni Magyarországon. 

4. Nemzetközi viszonylat  

Az országos szinten egyesületi formában együttműködő Waldorf-intézményeink a nemzetközi 

Waldorf-mozgalomhoz is sok szálon kapcsolódnak. 

Elsősorban képviselőink útján részt veszünk a nemzetközi Waldorf-szervezetek munkájában 
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– ECSWE:   European Council for Steiner Waldorf Education,  

– IASWECE:  International Association for Steiner Waldorf Early Childhood  Education,  

– IAO:   Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa  

   und weiter östlichen Ländern e.V.) 

Másrészt sok kollégánk vesz részt a különböző nemzetközi szervezetek által szervezett továbbkép-

zéseken, pedagógiai találkozókon. 

„Utak a minőséghez” eljárás bemutatása: 

A nemzetközi együttműködés egyik eredményeképpen jutott el Magyarországra az a svájci kollégák 

által kidolgozott, „Utak a minőséghez” nevű minőséggondozási eljárás, amely a Waldorf-intézmé-

nyek sajátosságait messzemenően figyelembe véve segíti az intézmény működésének javítását, a 

közösség tudatossági szintjének emelését, az intézményi célok szolgálatát. 

Egyre több intézmény ismerkedik meg ezzel az eljárással és a megismerés után egyre többen dön-

tenek úgy, hogy ezt az eljárást akarják bevezetni a mindennapi működésük szinvonalának emelé-

sére. 

Álljon itt egy rövid ismertető az „Utak a minőséghez” eljárásról: 

Az „Utak a minőséghez” nevű minőséggondozási eljárást a svájci székhelyű Stiftung „Wege zur Qu-

alität” munkatársai dolgozták ki azzal a céllal, hogy az olyan intézmények számára, ahol a munka 

ember-ember közötti kapcsolatokon alapul, releváns minőségbiztosítási megoldást nyújtson. Az el-

járás különlegessége, hogy az ipari termelésben ismert vásárló-termék-folyamatszabályozás alapú 

minőségbiztosítás helyett az ember-ember közötti kapcsolat szabadságának biztosítására helyezi a 

hangsúlyt azt vizsgálva, hogy milyen körülményeket kell ahhoz biztosítani, hogy az emberi kapcso-

latokon alapuló ún. kapcsolati-szolgáltatás (tanítás, nevelés, gyógyítás, gondozás) a lehető legjobb 

minőségben valósulhasson meg az intézményben. 

 

Az eljárás az intézmény működésének alábbi 12 területét öleli fel: 

1. Feladatkitűzés 

Egy intézmény szolgáltatásainak a minőségi követelményei, valamint ezek megítélése azoktól a fel-

adatoktól és céloktól függ, amelyekre az intézmény maga vállalt kötelezettséget. Azokat a feladato-

kat, amelyek a mindenkori célcsoport igényeihez igazodnak, egy kötelező jellegű vezérképben ha-

tározzák meg. Ezáltal a vezérkép szakmai és jogi alapul szolgál (teljesítményígéret) az intézmény 

minden belső és külső szerződő fele számára. 

2. Egyéni felelősség  

Egy intézmény olyan mértékben tudja betölteni feladatát, amilyen mértékben az alkalmazottak haj-

landók és képesek felelősséget vállalni (helyi delegáció). Ez egyrészt a feladatkitűzésen való rend-

szeres munkálkodással, valamint az alkalmazottak szakmai, szervezeti és szociális képzettségének 

állandó biztosításával érhető el; másrészt – a rendszeres visszatekintés és periodikus beszámolók 

segítségével – ellentétes irányból is reflektálnak a valóságos fejlődésre. Ez az ingamozgás jellegű 
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munkaritmus képezi „dinamikus delegációként” a fenti eljárás alapvető folyamatát, és ezzel a minő-

ség megteremtésének, megtartásának és az innovatív minőségfejlesztésnek a feltételét. 

3. Képesség és tudás 

A teljesítmény minőségét döntően meghatározza a résztvevő munkatársak képessége és tudása. A 

minőségi célokból vezethető le, hogy a funkció-orientált követelmények alapján milyen legyen az 

alkalmazottak képzettsége. Másrészt a folyamatosan felhalmozódó tapasztalatok szakmai, szerve-

zeti és szociális tekintetben állandó képzési és továbbképzési szükségletet eredményeznek, hogy a 

rendelkezésre álló szaktudás és szakmai képességek minden felelősségi szinten korszerűek, szín-

vonalasak legyenek. Az „Utak a minőséghez” a külső továbbképzési lehetőségek mellett az intéz-

ményen belüli tanulási folyamatok megszervezésére helyezi a hangsúlyt, amelynek a meglevő mun-

kastruktúrákba és -folyamatokba való integrációja a nap mint nap növekvő tapasztalatpotenciált nél-

külözhetetlen továbbképzési forrássá teszi. A képesség és tudás területéhez az együttműködési ké-

pességek is hozzátartoznak. 

4. Szabadság 

Az eljáráshoz alapvetően hozzátartozik, hogy mindenekelőtt azoknak a feladatoknak, amelyek 

egyes személyekhez kötődnek, egyre inkább egyedivé, személyre szabottá kell válniuk. Az egyes 

ember helyzetébe történő beleélés képessége – mint az emberi kapcsolatokon alapuló szolgáltatá-

sok fontos minőségi mutatója –, csak akkor bontakozhat ki, ha a kompetens felelősségviselők szá-

mára alkotó munkatereket tudnak biztosítani egy teljesítményorientált intézményben is. A feladatle-

írások ezért nemcsak a munkához kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, hanem a kreatívan 

alakítandó kompetencia- és felelősségterületeket is tisztázzák. A 3. területen leírt képzés és tovább-

képzés megvalósítása, valamint a 2. területen tárgyalt mindenkori reflektáló folyamatokba történő 

beágyazás biztosítja, hogy a feladatteljesítésnek ez a nyitott része ne fusson vakvágányra. 

5. Bizalom 

Minden szervezeti szabályozás ellenére sem jöhet létre egy intézményben minőségileg magas 

szintű munka az érintettek közötti bizalom nélkül. Mivel a bizalmat nem lehet „elrendelni”, ez a terület 

azokkal a feltételekkel foglalkozik, amelyek között létrejöhet és megmaradhat, ill. megerősödhet a 

bizalom. Az ehhez szükséges formák és viselkedésmódok kutatása mellett ehhez a területhez tar-

tozik a bekövetkezett bizalomhiány kezelésének szabályozása is. 

A bizalomteremtő intézkedések kérdése egyrészt az alkalmazottak közötti kapcsolatokat érinti (alá-

/fölé-, valamint mellérendeltségi viszonyban egyaránt), másrészt a szolgáltatásokat igénybe vevők-

höz, hozzátartozóikhoz, ill. az intézmény más partnereihez – mint a hivatalok és/vagy költségviselők 

– fűződő viszonyokat, ha különböző súlyozottsággal is. 

6. Védelem 

A megfelelő egyeztetések (jogok és kötelességek) képezik az együttműködés minden formájának 

az alapját, ezáltal az egyes cselekedetek egy célirányos egésszé állnak össze. Az „Utak a minőség-

hez” a felnőttek közötti megegyezések legmegfelelőbb formájának a szerződést, ill. a megállapodást 

tartja. Ez tulajdonképpen csak az egyéni és együttes felelősség elvének következetes alkalmazása, 

egy szerződés ugyanis kétoldalú kötelezettségvállalást és a közös feladatvállalás teljesítési szán-

dékát jelenti a szerződő felek részéről. Így a szerződéseknek kettős védelmi jellegük van: minden 

más szerződő fél számára garantálják a szerződésben vállalt (saját) szolgáltatás teljesítését (telje-

sítési kötelezettség), ezzel együtt biztosítják a saját felelősségi területet a másik fél túlkapásaival 

szemben (kompetenciavédelem). Mivel egy szerződés alapja a közös akarat, a szerződésben 
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foglaltak teljesítéséért mindkét fél felelős. A külső, az intézmény számára kötelező előírások auto-

matikusan a belső szerződések részének minősülnek. 

7. Pénzügyi kiegyenlítés 

A feladatkitűzés megvalósítását és annak minőségét döntően befolyásolják a rendelkezésre álló 

anyagi eszközök. Ezektől függ ugyanis, el lehet-e végezni a munkát, és ha igen, milyen személyi és 

tárgyi feltételekkel. Minél hosszabb távon biztosítottak az anyagi eszközök, annál inkább lehet a 

feladatteljesítésre koncentrálni. A pénzügyi kiegyenlítést illetően három szempont áll a középpont-

ban. – 1. Az eszközök előteremtése: Az anyagi eszközök elsősorban a teljesítések ellenértékeként 

és hozzájárulások formájában folynak be az intézmény számlájára. – 2. Az eszközfelhasználás: 

Mennyire célszerűen, szakszerűen és gazdaságosan használják fel a kapott anyagi eszközöket? – 

3. Az anyagi szükségletek meghatározása: A hozzáállás a pénzügyekhez hosszú távon attól függ, 

milyen mértékben vonják be tudatosan az érintetteket feladatukhoz mérten a költségvetés kidolgo-

zásába és kezelésébe. 

8. Felismerésből fakadó felelősség 

A munkateljesítmény alapja, hogy mind a felelősségviselők, mind az alkalmazottak helyesen értel-

mezzék a feladatot. Az ehhez szükséges szakmai tudás és képességek (l. 3. terület) elsősorban 

azokhoz a tevékenységekhez igazodnak, amelyek a mindenkori feladatok teljesítéséhez szüksége-

sek, ezért elsősorban speciális tudásról van szó. Az emberi kapcsolatokon alapuló szolgáltatások 

esetén nem lehet elválasztani a teljesítés megtörténtét a teljes emberi létnek, az emberi individuali-

tásnak és felépítettségének, belső fejlődésének, biográfiai élethelyzetének, valamint kapcsolati és 

társadalmi beágyazottságának megértésétől. Így a megértésnek olyan irányokba is ki kell terjednie, 

ahol a szakmai tudás csak részlegesen van jelen. Ebből egy olyan folyamatos felismerési folyamat 

alakul ki, amin állandóan dolgozni kell. Ezzel a munkával létrejön egyrészt az alkalmazottak speciá-

lisan különböző tevékenységeinek közös alapja, másrészt kialakul a saját feladatkitűzéssel szemben 

egy reflektáló-kritikai tudatosság. 

9. Egyéni fejlődés 

Az együttműködés tapasztalatai alapján köztudott, hogy a teljesítmény minősége messzemenően 

függ a résztvevők hozzáállásától. Minél igényesebbek a feladatok, annál inkább fontos, hogy maguk 

az emberek is felnőhessenek hozzájuk, és fejlődésük biztosított legyen. Hogy milyen mértékű az 

effajta fejlődés, az egyrészt attól függ, hogy a résztvevők megtanulják-e saját kezükbe venni fejlő-

désüket. Másrészt arról van szó, hogy az együttműködési folyamatokat úgy szervezzék, hogy ösz-

tönözzék és támogassák a fejlődést. Külön jelentősége van annak, hogy figyelembe vegyék és ki-

alakítsák a munka világa és a privát szféra közötti határt. 

10. A jelennek megfelelő cselekvés 

Minden intézmény részese az állandóan változó társadalmi életnek. A saját változásnak belső vagy 

külső konkrét indítékai lehetnek. Ez különösen érvényes az emberi kapcsolatokon alapuló szolgál-

tatásokra, amikor a cselekedet tárgya az ember, aki egyben önálló szubjektum: amennyiben magát 

az embert mint egy már állandóan fejlődő lényt tekintünk, ennek megfelelően kell a kapcsolati szol-

gáltatásoknak is átalakulniuk. A civilizációs környezet is, amely nagy sebességgel fejlődik, hasonló-

képpen egyre újabb tájékozódási és szervezési kihívás elé állítja az intézményeket. Míg korábban 

a teljesítmény állandósága volt a minőség jelzője, addig ez ma egy intézménynek az a képessége, 

hogy a változásokra időben és alkotó módon reagáljon. A „jelennek megfelelő cselekvés” munkate-

rületén arról van szó, hogy egy intézmény mennyire érzékeli időben a változtatás szükségességét, 
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hogyan kezeli ezeket a felismeréseket, és milyen módon reagál ezekre a kihívásokra anélkül, hogy 

elvesztené impulzusát. 

11. Individualitás / egyén és közösség 

Minden munkaközösség a választott jogi forma révén társadalmilag elismert jogi személlyé válik, 

amely felelős magáért. Ezen saját maga választotta egység szakmai és személyügyi alakítása, szer-

vezése és igazgatása az önigazgatás, és egyben az intézmény vezetőségének a feladata. Ameny-

nyiben az egységet elsősorban eszköz és szervezeti vonatkozásban igyekeznek megvalósítani, ak-

kor az intézmény teljesítményének a standardizálása felé mozdulnak el. Az alkotói cselekvés által 

létrejövő egyéni differenciálási lehetőség, amely szükséges az emberi kapcsolatokon alapuló szol-

gáltatásokhoz, ebben az esetben áldozatául esik az intézményi egység elvének. – Ha ezzel szem-

ben minden személyes szándék esetében az egyéni-alkotónak a célzatos szabályfeloldó elvét al-

kalmazzák, úgy szubjektíven visszaélnek az intézmény egységével. Az önigazgatás akkor éri el mi-

nőségbeli célkitűzéseit, ha az alkalmazottak egyéni tevékenységeiben az egész közösség szándé-

kai fejeződnek ki, és ha a közösség támogatja az alkalmazottak egyéni felelősségteljes tevékenysé-

gét (l. A vezérkép). A vezető szerveknek az a feladatuk, hogy a két szükséges tendencia között 

(egység és egyén) harmóniát teremtsenek. 

12. A közösség, mint sors 

Csak úgy maradhat vagy erősödhet meg hosszú távon a résztvevők azon szándéka, hogy odaadóan 

dolgozzanak egy munkaközösség céljaiért, ha a feladatkitűzéshez fűződő érdekeltségen túl kialakít-

ják a többi érdekelt iránti kölcsönös érdeklődést is. Ez kiemelten vonatkozik a kapcsolati szolgálta-

tásokra, ahol maga az ember a tevékenység tárgya. Egyértelműen látható a munkahelyen töltött idő 

élethosszhoz viszonyított nagy arányából, hogy milyen mértékben befolyásolják a munkában szer-

zett tapasztalatok az életút fejlődését és ezzel az érintettek sorsát. Ami az ott dolgozókra érvényes, 

még erőteljesebben áll azokra, akik az intézmény szolgáltatásait keresik, és igénybe veszik. Amit az 

intézményben és az intézmény révén megtapasztalnak, az kötődésük ideje alatt teljes életvezetésük 

jelentős részét teszi ki. Ezért az intézmény nemcsak egy szervezeti egység, hanem egyben szociális 

felelősségközösség is. Nemcsak a tevékenység tartalma, a „mit” fontos, hanem a „ki” és a „hogyan” 

is. 
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A WALDORF-ISKOLÁK ÖNIGAZGATÓ RENDSZERE, SZERVEZETE  

ÉS MŰKÖDÉSE 

I. A Waldorf-iskolák típusai  

– nyolc évfolyammal működő Waldorf-iskola, amely ellátja az általános iskola és az alapfokú mű-

vészeti iskola alapfeladatát 

– tizenhárom évfolyamos Waldorf-iskola, amely többcélú intézményként (egységes iskola, közös 

igazgatású többcélú intézmény) ellátja az általános iskola, a gimnázium és az alapfokú művé-

szeti iskola alapfeladatát 

– öt évfolyamos Waldorf-középiskola, amely ellátja a gimnázium és az alapfokú művészeti iskola 

alapfeladatát 

– Waldorf-iskola egész napos iskolaként is megszervezheti az oktatást a jelen kerettantervben 

foglaltak megtartásával és megfelelő alkalmazásával 

 

II. Az alapfokú művészetoktatás sajátosságai 

– A Waldorf-iskola választásával a tanuló (szülő) egyben azt is választja és elfogadja, hogy a 

Waldorf-iskolában kötelezően részesül alapfokú művészetoktatásban. Erre figyelemmel a Wal-

dorf-iskola tanulója további alapfokú művészeti képzésbe a mindenkori jogszabályi rendelke-

zéseknek megfelelően kapcsolódhat be. 

– Az alternatív Waldorf-művészetoktatás sajátosságait a kerettanterv IV. fejezetének (A Waldorf-

iskolák művészeti nevelésének kerettanterve az 1-12. évfolyamokon) bevezető rendelkezései 

mutatják be. 

– A sajátosságokból fakadóan a művészeti csoportok megegyeznek az osztályokkal, a közisme-

reti órák és a művészeti órák egymástól nem különülnek el, együttesen és egységesen alkotják 

a Waldorf-nevelést. Ez megjelenik az adminisztrációban is: az iskola a két köznevelési alapfel-

adat együttes nyilvántartására egységes tanügyi dokumentációt vezet. 

Tanulói kötelező órák  

A kerettanterv két tantervi programot tartalmaz: az általános műveltséget megalapozó oktatás 

tantervét, amelynek alapján a tanulók a Waldorf-pedagógia szerint részesülnek általános iskolai és 

gimnáziumi képzésben, valamint a művészeti nevelés tantervét, amely az alapfokú művészetoktatás 

alternatív tantervi programja. A két tantervi program egymástól elválaszthatatlanul és egymáshoz 

kapcsolódva alkotja a Waldorf-pedagógia tantervi modelljét, ezért a művészeti nevelés tantárgyai 

kötelezőek, a művészeti órák a tanterv által ajánlott szabadon választott órákkal együtt a tanulói 

kötelező óraszámot megnövelhetik. 

 

III. A Waldorf-iskolák szervezete és önigazgató rendszere 

A Waldorf-iskolák önigazgató intézmények, melyek szervezeti életük kialakítása során a Rudolf Stei-

ner által a szociális élet hármas tagozódásáról megfogalmazott elvek megvalósítására törekszenek. 

A Waldorf-pedagógia legfontosabb célja a szociális megújhodás, az egészséges szociális fejlődés, 

amely tükröződik a Waldorf-iskola szervezeti felépítésében, vezetési szerkezetében. Az iskolák a 

feladatok delegálásának elvén működnek, amely során egyének és csoportok vállalnak felelősséget 
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a vezetés és döntéshozatal bizonyos területein a közösen meghatározott célok figyelembevételével. 

A Waldorf-iskolák a fenntartóiktól elkülönült, szakmai és szervezeti szempontból önálló jogi szemé-

lyek, köznevelési feladataikat e kerettantervnek megfelelve, a mindenkor hatályos jogszabályokban 

meghatározott felelősséggel valósítják meg. 

A tanári kollégium 

– Az iskolát a Tanári Kollégium felelős testületként vezeti, dönt az iskolát érintő minden kérdés-

ben és ellátja az igazgatói felelősség körébe tartozó feladatokat. Az iskolát a Kollégium által 

választott igazgató/iskolaképviselő képviseli, aki a jogszabályok szerinti jogok gyakorlása 

során, valamint minden más esetben a Kollégium döntésének megfelelően jár el. A Tanári Kol-

légium a heti rendszerességgel tartott Tanári Konferencián foglalkozik a pedagógiai munkát 

érintő kérdésekkel, az igazgatási-működési kérdésekre ajánlott külön Igazgatási Konferencia 

szervezése. A Kollégium a pedagógusok köréből konferenciavezetőt vagy vezetőket választ, a 

körforgás elvének megfelelően. A Kollégiumban minden pedagógus szabadon alakíthatja ki 

szakmai munkáját. A közös pedagógiai és igazgatási-működési feladatokból az egyének vagy 

csoportjaik szabad kezdeményezésre vállalnak, teljes körű felelősséggel. 

– Az iskola gazdasági szervezetét a nem pedagógus munkatársak alkotják: a gazdasági vezető 

(gazdasági felelős), iskolatitkár, könyvelő, gondnok, takarító stb. A gazdasági vezető (gazda-

sági felelős) az elfogadott iskolai költségvetés alapján, a munkakörére meghatározott jogkörrel 

és felelősséggel látja el az intézményi gazdálkodással felmerülő feladatokat.  

A gazdasági szervezet munkatársai részt vesznek az Igazgatási Konferencia munkájában.  

Az intézmény éves költségvetését a gazdasági vezető készíti elő és a Tanári Kollégium fogadja 

el. 

– A Tanári Kollégium saját döntésével az intézményvezetést részben vagy egészben átruház-

hatja, és a vezetői feladatok ellátásával – beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – 

egyszemélyben felelős igazgatót vagy néhány fős vezetői csoportot is megbízhat. 

– A Tanári Kollégium maga alakítja ki működésének rendjét, amely az iskola szervezeti és műkö-

dési szabályzatának részét képezi. 

A fenntartó 

A Waldorf-iskolák fenntartói a szülői közösség által működtetett közhasznú civil szervezetek: alapít-

ványok, egyesületek. A fenntartók önálló jogi személyként a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

biztosítják a működési kereteket és – az iskolával közösen kialakított együttműködési rendben – 

ellátják a fenntartói feladatokat. 

A szülői szervezet 

A Waldorf-iskolákban a szülők különböző szinteken vesznek részt az intézmény életében. A szellemi 

élet részesei a szülői estek és egyéb események pedagógiai beszélgetései során, az ünnepeken 

való részvétel alkalmaival, teremtői, amikor hangversenyt, színházat, kiállítást stb. szerveznek az 

intézmény felnőtt közössége számára. A gyermekek beíratásakor, az iskola rendjének formálásakor 

a jogi élet résztvevői. Gazdasági szerepben vannak azáltal, hogy támogatják a Waldorf-iskola fenn-

tartásának finanszírozását. Minden egyes szülő hordozója mindhárom funkciónak. A szülők szabad 

vállalással és felelősen, az iskolával kötött megállapodás, iskolai szabályzat alapján bekapcsolód-

hatnak az iskolai feladatellátásba. Az iskolákban működhet iskolaszék vagy ennek mintájára más 

hasonló szervezet is létrehozható. 
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Szabályozás 

– A Waldorf-iskolák szervezetének és működésének alapelvei az egyes intézményekben a helyi 

sajátosságoknak megfelelően valósulnak meg. Az iskola működése, mint közös cél szolgálatá-

ban az intézmény és a fenntartó egymással szorosan együttműködik, jogosítványaikat rendel-

tetésszerűen és a Waldorf-pedagógiai elvekkel összhangban gyakorolják. Az iskolák – a jog-

szabályok kötelező előírásainak figyelembe vételével – szervezeti és működési szabályzatuk-

ban határozzák meg szervezetük és működésük sajátos felépítését, így különösen: a fenntar-

tóval való együttműködés területeit, formáit és szerveit, valamint a feladat- és felelősségmeg-

osztást, a tanári kollégium szervezetét és működését, az intézményvezetői jogkörök megosz-

tását, az egyszemélyi, testületi vagy közösségi döntés és felelősség területeit és szerveit, illetve 

munkáltatói minőségükben további belső szabályzatokat alkotnak. 

– A Magyar Waldorf Szövetség a Waldorf-iskolák szervezetére és működésére irányelvet, állás-

foglalást adhat ki. 

 

IV. A  Waldorf-iskolai munkakörök sajátosságai 

Fejlesztő pedagógus  

– A Waldorf-pedagógiai célok és feladatok megvalósítása érdekében az iskolákban ajánlott az 

általános iskolai szakaszban fejlesztő pedagógus alkalmazása. 

– A fejlesztő pedagógus feladata az iskolára való készség megállapítása, a teljes tanulói kör 

rendszeres szűrése, a tanulási és viselkedési nehézségek kiszűrése és ezek nyomán a tanuló 

fejlesztése, vagy megfelelő fejlesztő szakemberhez, szakmai szervezethez irányítása, e szer-

vekkel folyamatos és rendszeres kapcsolattartás. Fejlesztő pedagógus alkalmazása esetén az 

általános iskolai szakaszban az iskolapszichológus feladatait a kerettantervi sajátosságok fi-

gyelembevételével a fejlesztő pedagógus látja el, alkalmazása megfelel az iskolapszichológus 

munkakör betöltésének. 

– Fejlesztő pedagógus foglalkoztatásának hiányában és a középiskolai képzésben a Waldorf-

iskolára az általános előírások vonatkoznak. 

Igazgató, igazgató-helyettes 

– A Waldorf-iskolákban kialakult gyakorlat, hogy a vezetői munkakörökkel (igazgató, igazgató-

helyettes) megbízott pedagógusok nem, vagy csak részben élnek a vezetőkre előírt kötelező 

óra kedvezménnyel, arra is tekintettel, hogy az intézményvezetői feladatok egy részét az ön-

igazgatás folytán a Tanári Kollégium, vagy annak különböző testületei, munkacsoportjai látják 

el. Amennyiben a vezető a vezetői kötelező órájánál többet tanít, az iskola jogosult a fel nem 

használt órakedvezményt delegálni a vezetői feladatellátásban közreműködő pedagógusokra. 

– A Waldorf-iskolák választhatják a vezetői munkakörök betöltését az általánosan irányadó sza-

bályok szerint is. 

Egyéb nem pedagógus munkakörök 

– A Waldorf-iskolák többsége évfolyamonként egy, legfeljebb két osztállyal működő, méretüket 

tekintve kis iskolák. Fenntartóik többségükben szülői kezdeményezésre létrehozott és általuk 

működtetett civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), a fenntartói tevékenységet a min-

denkori szülői közösség valósítja meg. Az iskola működésével felmerülő nem pedagógiai fel-

adatok egy részét (gondnoki, karbantartói feladatok, pénzügyi-gazdasági-adminisztrációs 
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tevékenység) a fenntartó látja el a szülői közösség aktív személyes közreműködésével. A nem 

pedagógiai feladatok ellátása az iskolában történhet 

– a fenntartói tevékenység keretében, 

– külön technikai létszám biztosításával vagy 

– önkéntes szülői közreműködéssel. 

– Az iskolák és fenntartóik saját helyi lehetőségeikhez mérten döntik el és szabályozzák, hogy 

milyen módon gondoskodnak az egyéb, nem pedagógus munkakörök ellátásáról. 

 

V. A pedagógus munkakör sajátosságai 

– A pedagógusokkal szemben többletkövetelményeket támaszt a tanórákra való felkészülés, a 

Tanári Kollégium ülésein megvalósuló közös pedagógiai munka (gyermek- és osztálymegfigye-

lések), az önképzés, valamint a Tanári Kollégium vezető szerepére épülő önigazgatás. Munka-

köri kötelezettségként jelenik meg a heti rendszerességgel megtartott konferencia-üléseken 

való részvétel, a vezetői feladatok ellátásában való közreműködés delegálás alapján, amelyek 

a pedagógus javára kötelező óraként vagy órakedvezményként elszámolhatók. 

– Az epochális oktatásszervezésben a szaktantárgyi epochák 3-4 hétig tartó időszakok, a tantár-

gyi órák tehát a tanévre egyenlőtlenül elosztva jelennek meg. A munkavállalói érdekek megkö-

vetelik és indokolják a munkaidőkeret és ezen belül a kötelező órákra tanítási időkeret alkal-

mazását. A tanéves viszonylatban alkalmazott átalányelszámolás mellett a tanévi epochális 

órák havi átlagában számított „kötelezőóra-átalány” kiegyenlítetté teszi a munkaidőt, biztosítva 

a pedagógus egyenletes havi bérezését. 

– Az iskolák mindenkori helyi körülményeik alapján belső szabályzatukban határozzák meg a 

pedagógusok kötelező óraszámát, az általános előírásoktól eltérő kötött és kötetlen munkaide-

jét, valamint az osztálytanítók, a szaktanárok és a középiskolai tanárok szabad évre / időszakra 

való jogosultságának feltételeit és a pedagógus szabad év / időszak alatt ellátandó feladatait. 

 

VI. Tankönyvhasználat, könyvtár 

A speciális tankönyvhasználati elvek és az iskolai méretek (egy évfolyamon általában egy osztály) 

folytán az iskolai könyvtárral szemben támasztott követelmények az általános szabályoktól az aláb-

biak szerint eltérhetnek. 

A Waldorf-iskolában az iskolai könyvtár feladatát kiválthatja nyilvános könyvtár és az iskolai könyv-

állomány gondozását elláthatják az iskola pedagógusai. A Waldorf-iskolákban a könyvtárra vonat-

kozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a minimális állomány 500 könyvtári 

dokumentum, a könyvtári SZMSZ-nek csak a könyvtárhasználatot és a katalógusrendet kell szabá-

lyoznia. 
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VII. Bizonyítványok, értékelés 

– A Waldorf-iskolák szöveges értékelése minden tanuló esetében egyénre szabott, részletes ér-

tékelés, amely terjedelme folytán a hivatalos és kötelező bizonyítvány-nyomtatvány (bizonyít-

ványkönyv) formai kereteit meghaladja. A Waldorf-iskolák minden tanulóra kiállítják a bizonyít-

ványkönyvet és abban feltüntetik, hogy a tanulóról szöveges értékelés készült. A tanuló telje-

sítményéről az egyes Waldorf-iskolákban alkalmazott formai szokásoknak megfelelően kézzel 

vagy géppel kiállított részletes szöveges értékelés („Waldorf-bizonyítvány”) a hivatalos bizo-

nyítvány-nyomtatványtól elválaszthatatlan, annak hivatalos kiegészítő mellékletét képezi. Az 

iskolák a szöveges értékelésre rendszeresített, egyedi nyomtatványaik kezelésére és nyilván-

tartására megfelelően alkalmazzák a bizonyítványokra vonatkozó előírásokat. 

– Az iskolák a szöveges értékeléstől a tanuló vagy szülő kérésére nem tekintenek el, az érdem-

jegyre átváltást kizárólag iskolaváltás és továbbtanulás esetén alkalmazzák. Az iskolák az ér-

demjegyre átváltás szabályairól pedagógiai programjukban maguk rendelkeznek. A Magyar 

Waldorf Szövetség a Waldorf-iskolák közös munkája eredményeként a szöveges értékelés és 

az érdemjegyre átváltás alapvető követelményeiről és szabályairól irányelvet alkothat. 

 

VIII. Közösségi szolgálat 

A Waldorf-iskolák tanulói a kerettanterv 11. évfolyamára előírt 72 órás szociális gyakorlaton való 

részvétellel teljesítik a középiskolai érettségi feltételét képező közösségi szolgálatot. A szociális gya-

korlat teljesítését az iskola a tanügyi dokumentumok (napló, bizonyítvány) vezetésével nyilvántartja, 

és ennek alapján állítja ki a közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolást. 

 

IX. Magántanulói jogviszony 

A magántanulói jogviszony természeténél fogva nehezen illeszthető a Waldorf-iskola keretei közé. 

A Waldorf-pedagógia a tanulók folyamatos jelenlétére és munkájára épít, az értékelés a tanuló teljes 

tanévi teljesítményére és jelenlétére irányul, a vizsgáztatást csak szűk keretek között fogadja el. A 

magántanulói jogviszony létesítése nem automatikus, az iskolának körültekintően kell vizsgálnia, 

hogy szülői felkészítés mellett miként teljesíthető és értékelhető a tantervi követelmény. A Waldorf-

iskolákban a magántanulói státusz az iskola engedélyéhez kötött. 

 

X. A Magyar Waldorf Szövetség és a Waldorf Ház Pedagógiai Intézet szerepe   

A Magyar Waldorf Szövetség a tagságába tartozó magyarországi Waldorf-iskolák és fenntartóik kö-

zös tevékenységével ellátja a kerettantervvel kapcsolatos feladatokat, a Waldorf-pedagógia általá-

nos név- és minőségvédelmét, és a Waldorf-intézmények, intézményfenntartók érdekképviseletét. A 

kerettanterv felhatalmazása alapján állásfoglalásokkal és ajánlásokkal segíti az intézmények fel-

adatellátását, továbbá a fenntartásában működő pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet (Waldorf 

Ház) útján országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat nyújt a Waldorf-pedagógia területén. 
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ÚTMUTATÁSOK A WALDORF-ISKOLÁK HELYI TANTERVÉNEK 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

A Magyar Waldorf Szövetség ajánlása szerint az egyes iskolák a magyar Waldorf-kerettanterv adap-
tálása során a helyi tantervük kidolgozásánál a következőket vehetik figyelembe: 

1. A tanterv egészére vonatkozó általános szempontok 

– Lehetséges a különböző tantárgyak integrációja és a témakörök egymás közötti átcsoportosí-

tása.  

– A tantárgy kerettanterben szereplő megjelölésével módosíthatják a tantárgyak megnevezését 

(a helyi tantervben lévő indoklás alapján). 

– Lehetséges az egyes tantárgyakhoz javasolt időkeretek tanéven belüli, illetve tanévek közötti 

átcsoportosítása, valamint a tantárgyi óraszámok növelése a jogszabályok adta keretek között. 

– A helyi tantervben a kerettantervtől eltérően lehetséges a kötelezően választható és a szaba-

don választható órák meghatározása (a kerettantervben megfogalmazottak a jelenlegi gyakor-

laton alapulnak, mely szerint néhány tantárgy, pl. a szabadvallás-oktatás a szülők igényei alap-

ján szabadon választható tárgynak számít; az 1-4. évfolyamon a mindennapos testneveléshez 

kötelezően választható tevékenységek tartoznak; a felső tagozatos gyakorlati-művészeti neve-

lésben pedig választható tevékenységek találhatók).  

– A szabadon választható éves órakeretek a tanévek között átcsoportosíthatók. 

– A szabadon választott órakeret terhére bármely kötelező tantárgy óraszáma megnövelhető (pl. 

Gyakorlatok), illetve a tantárgyhoz szervesen hozzá kapcsolódó tevékenységgel kiegészíthető 

(pl. a Magyar nyelv és irodalom tantárgy mellett már középtagozatban is megjelenhetnek a 

dráma-foglalkozások). 

– Az iskolák a szabadon választható órakeret terhére a helyi tantervükben meghatározott tantár-

gyakat vezethetnek be (pl. ökológia, néptánc stb.); a Waldorf-kerettantervben nem szereplő 

tantárgyak bevezetéséhez a Magyar Waldorf Szövetség megfelelő szakmai szervezetének jó-

váhagyása szükséges. 

– Kis tanulólétszámú iskolák esetében összevont évfolyamos oktatás is szervezhető. Az ilyen 

helyi tantervek kidolgozásánál figyelembe kell venni a külföldi és hazai tapasztalatokat, és a 

helyi tantervet a Magyar Waldorf Szövetség megfelelő testületével véleményeztetni kell. 

2. Az egyes szaktárgyakra vonatkozóan 

NYELVOKTATÁS 
– Az idegen nyelvek tantárgyban kidolgozott nyelvi tantervek mintaként szolgálnak más 

nyelvi tantervek kidolgozásához. Az iskolákban bármely más idegen nyelv oktatása le-

hetséges, amennyiben megszerezték a Magyar Waldorf Szövetség megfelelő szakmai 

szervezetének jóváhagyását. 

– Helyi döntés alapján a 9. osztálytól kezdődően a két tanított idegen nyelv között súlyozás 

lehetséges, mely az óraszámoknak a két nyelv közötti átcsoportosításában is megmutat-

kozhat. 
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MŰVÉSZETOKTATÁS 
– A vizuális kultúra, a kézművesség és a dráma óraszámai  a 9-12. évfolyamon iránymuta-

tóak. Minden iskola a helyi tantervében határozza meg, hogy az adott tanévben ezek 

közül mely tárgyakat milyen arányban szerepeltet, amely az óraszámoknak a tantárgyak 

közötti átcsoportosításában is megmutatkozhat. 

– A Kézművesség tantárgy keretében a 9-12. évfolyamon a választandó tevékenységeket 

az iskola a helyi tantervében határozza meg. A konkrét tevékenységek (a különböző 

anyagtípusokkal való foglalkozás szempontjainak figyelembe vételével) az iskola adott-

ságainak, a helyi viszonyoknak megfelelően változtathatók. Egyes kézműves munkák ok-

tatása projektszerűen, külső helyszínen (pl. helyi műhelyekben, helyi mesterek bevoná-

sával) is megszervezhetőek.  

KERTMŰVELÉS 

– A Kertművelés tantárgy az iskola lehetőségeinek függvényében projekt-szerűen is meg-

szervezhető, óraszámai az évfolyamok között átcsoportosíthatóak. 

GYAKORLATOK 
– A  9-12. évfolyamon végzett mezőgazdasági, földmérési, néprajzi, szociális— és ipari 

gyakorlatok a helyi adottságok figyelembe vételével alakíthatóak, az óraszámaik a 9-12. 

évfolyamok között átcsoportosíthatóak. 


