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Osztályfőnöki órák tanterve 
 

5 - 8. évfolyam 
 

 
 
Óraterv 
 
Évfolyam 5. 6. 7. 8. 
 
Heti óraszám 1 1 1 1 
 
Éves óraszám 36 36 36 36 
 
 
 
 

A tantárgy részterületei és javasolt éves óraszámai 
 

 
1. Közösség és személyiség 1 1 1 1 

(az első tanítási nap 4 órája) 
 
2. A családi élet harmóniája 2 2 2 2 
 
3. Egészséges életre nevelés 9 9 9 9 

egészség védelme 
 
4. A szabadidő helyes eltöltése 4 4 2 2 
 
5. Pályaorientáció 2 2 4 6 
 
6. Gondolkodás, tanulás 6 6 6 4 
 
7. Az osztály életével kapcsolatos 12 12 12 12 

teendők



Az iskolai nevelés tartalmát a következő témakörökbe foglaltuk: 
 
 

1. Közösség és személyiség 
 

2. A családi élet harmóniája 
 

3. Egészséges életre nevelés, egészség védelme 
 

4. A szabadidő helyes eltöltése 
 

5. Pályaorientáció 
 

6. Gondolkodás, tanulás 
 

7. Az osztály életével kapcsolatos feladatok és a tanulók által választott 
témák feldolgozása 

 
 
E témakörök szervesen illeszkednek egymáshoz, de nem lezártak. 
Minden évben visszatérnek és újabb ismeretekkel kiegészítve kerülnek  
feldolgozásra. 
 
 
 

Általános fejlesztési követelmények 
 
 
- Legyen képes a helyes önismeret kialakítására és az önfejlesztésre. 
 
- Legyen képes a másik ember személyiségének tiszteletére és elfogadására 
 
- Ismerje az alapvető emberi-, gyermeki és diákjogokat és legyen tisztában kö-

telességeivel 
 
- Tisztelje a hagyományokat.  Értékelje és ápolja a családbeli, s az életében 

szerepet játszó közösségbeli kapcsolatait. 
 
- Legyen képes felelősséggel dönteni és választani. 
 
- Legyen tudatában az alapvető viselkedési normákkal. 
 



- Tudjon meggondoltan egyéni véleményt nyilvánítani, érvelni, elemezni ön-
magát és mások jó vagy hibás döntéseit 

 
- Legyenek elképzelései saját jövőjét illetően. 
 
- Ismerje az egészséges életmód alapelveit és ezek betartásának fontosságát. 
 
- Ismerje az élvezeti szerek szervezetre gyakorolt károsító hatását. 
 
- Legyen tisztában és tartsa fontosnak a környezetvédelmét. 
 
- Legyen nyitott a kulturális értékek megismerésére. 
 
 

Kulcskompenciák 

 

A „kompetencia” kifejezés a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök 
együttesére utal. 

Ez a nyolc kompetencia-terület, melyek a tudás alapú társadalomban mindenki 
számára nélkülözhetetlenek. 

 

1. Anyanyelvi kommunikáció 

Szóbeli és írásbeli kifejezés, valamint a megfelelő szintű értelmezés képessége. 
Megfelelő módon történő nyelvi érintkezésre való alkalmasság a társadalmi és 
kulturális kontextusok teljes skáláján. 

2. Idegen nyelvi kommunikáció 

Nagyjából ugyanazokat a területeket öleli fel, mint az anyanyelvi kommu-
nikáció. Szintje, a nyelvtudás foka az egyén általános és kommunikatív nyelvi 
kompetenciájára épül, igényeitől, szükségleteitől függő. Olyan készségeket is 
igényel, mint a közvetítés és a kultúrák közötti megértés. 

3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák 

A matematikai kompetencia magában foglalja a négy alapművelet, a százalékok 
és törtek használatát, fejben és írásban végzett műveleteit, a mindennapi életben 
való alkalmazásukat. A hangsúly inkább a tevékenységen van, mint az is-
mereteken. 

 



A természettudományi kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló 
ismeretek és módszerek használatára való hajlam és képesség. A technológiai 
kompetencia ennek a tudásnak értő alkalmazása az emberi környezet 
szükségszerű átalakítása során. 

4. Digitális kompetencia 

Az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a munkában, szaba-
didőben és a kommunikáció során. Logikus és kritikus gondolkodáshoz, magas 
szintű információkezelési képességhez kapcsolódik. A kompetencia alapvetően 
a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létre-
hozását, bemutatását és átadását, valamint az Internetes kommunikációban tör-
ténő részvétel képességét foglalja magában. 

5. A tanulás tanulása 

Az önállóan és csoportban történő ismeretszerzés képességét jelenti. Része a 
hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, 
feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és ké-
szségek különböző kontextusokban történő alkalmazásának képessége. E kom-
petencia szintjétől függ, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pálya-
futásának irányítására. 

6. Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Mindazok a viselkedésformák, amelyek szükségesek a társadalom életében tör-
ténő hatékony és konstruktív részvételhez, az esetleges konfliktusok oldásához. 
Mind a személyes, mind a csoportos érintkezés nélkülözhetetlen részei akár a 
köz-, akár a magánéletben. 

7. Vállalkozói kompetencia 

Egy aktív és egy passzív összetevője van. Magában foglalja egyrészt a változás 
kiváltására való törekvést, másrészt a már létező újítások elfogadásának, 
támogatásának és alkalmazásának képességét. Része az egyén felelőssége saját – 
pozitív és negatív - cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a 
célok kitűzése és elérése, valamint a sikerorientáltság. 

8. Kulturális kompetencia 

A gondolatok, élmények és érzések különféle módon történő kreatív kifejezését 
foglalja magában. Fontos szerepe van a közízlés alakulásában, az esztétikai 
tényezők mindennapjainkban betöltött szerepének formálásában. Tudatosítja az 
európai kultúra sokszínűségét, a más kultúrák elfogadása és tisztelete melletti 
identitástudatot. 

Forrás: Az Európai Tanács referenciakerete 



Kiemelt fejlesztési feladatok 
 
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épül-
nek.  
 

Énkép, önismeret 

Az egyén önmagáról alkotott képe, saját befogadó-alkotó tevékenysége során 
alakulnak ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok. 
Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni 
az elsajátított tudást, készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, 
a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kom-
petensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakítá-
sában. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként 
tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önálló-
ság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint minde-
zek eredményeként a személyes méltóság. 
 

Hon- és népismeret 

A tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait. Sajá-
títsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevé-
kenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megis-
meréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 
Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi 
környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet 
elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban 
élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak meg-
becsülése. 
 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  

Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal 
kell gazdagítani, amelyek birtokában nyitottak és elfogadóak legyenek az Euró-
pán kívüli kultúrák iránt is.  
Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, val-
lások, a másság iránt.  

 

 



Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és 
motiváltság szükséges. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részké-
pességek, értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, 
megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását dön-
tően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások mi-
nősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja. 

Gazdasági nevelés  

Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fo-
gyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a 
hasznot vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni 
érdekeik kapcsolatát. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló 
erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. A 
személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képessé-
gének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, 
szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. 

Környezettudatosságra nevelés  

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók maga-
tartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nem-
zedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet 
fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.  
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyama-
tokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek 
mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági mo-
dernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következ-
mények tükrében.  
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapítá-
sába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 
megelőzése váljék meghatározóvá. 

A tanulás tanítása  

A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy fel-
keltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a 
tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, va-
lamint tanítsa a gyerekeket tanulni. Fontos feladat a kritikai gondolkodás meg-
erősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányai-
nak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet 
megszervezése.  
 



Testi és lelki egészség  

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészsé-
ges életmódra nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók 
egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével 
segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 
kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos 
szemléletét és magatartását fejlesztik.  
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára 
tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet ér-
tékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fia-
talokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket 
tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek 
legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti el-
fogadó és segítőkész magatartást. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az 
önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az 
utas balesetek elkerülésének módjaira. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – 
különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohány-
zás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelő-
zésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális 
kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcso-
latokra történő felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó 
szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy 
az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 
Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire  

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció.  
Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet 
kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékeny-
ségeket kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák 
képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 
ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. 



5.évfolyam 
 
Heti óraszám: 1 
Éves óraszám: 36 
 
 
Témakörök      Tartalmak 
 
 
Közösség és személyiség Felső tagozatosak lettünk, új elvárások,  
(1 óra és az első nap 4 órája) új tantárgyak. 
 Az osztály éves munkájának megtervezése. 
 A diák önkormányzati képviselők választása, 
 a diákönkormányzat munkájának megszervezése. 
 
 
A családi élet harmóniája A gyermek helye a családban. 
( 2 óra ) A családi együttlét hagyományos alkalmai. 

 
 
Az osztály életével kapcsolatos  A tanulók magatartásának és szorgalmának 
feladatok megoldása havonkénti értékelése. 
(12 óra ) A tanulók által javasolt témák megbeszélése, 
 illetve aktuális témák feldolgozása. 

 
 
Egészséges életre nevelés Alapvető higiéniai követelmények ismerete 
(9 óra) Felkészülés a serdülőkori változásokra. 
 Egészséges táplálkozás fontossága. 
 A mozgás szerepe életünkben. 
 Helyes napirend kialakítása. 
 Környezeti ártalmak. 
 A fejlődő szervezet ellenségei. 
 
 
Pályaorientáció Elképzelések alapján célok kitűzése. 
(2 óra) Munkahelyekről, foglalkozásokról beszélgetés. 
 
 
A szabadidő helyes eltöltése A játék, a sport és a művelődés arányának helyes  
(4 óra) megválasztása. 
 A televízió, a média által közvetített  műsorok  
 közötti válogatás szükségessége. 



Gondolkodás, tanulás Eredményes tanulás az 5. Osztályban. 
(6 óra) A tanulást is tanulni kell. 
 A tanulást segítő tevékenységek. 
 A számítógép és az Internet felhasználása, 
 a tanulásban. 
 
 
Követelmények 
 
 

� Tudatosan törekedjen az eredményes tanulásra. 
 

� Ismerje fel, hogy az ember számára a legfontosabb, a legbiztonságosabb 
közösség a család, legyen érzelmi kötődése ahhoz. 

 
� A tanuló ismerje az alapvető higiéniai követelményeket és a helyes napi-

rend kialakításával óvja egészségét. 
 

� Legyen ismerete a különböző szakmákról, foglalkozásokról, pályaválasz-
tási lehetőségekről. 



6. évfolyam 
 
Heti óraszám: 1 
Éves óraszám: 36 
 
Témakörök     Tartalmak 
 
 
Közösség és személyiség A közösség céljai és feladatai a tanévben. 
(1 óra+első nap 4 óra) Az osztályközösség fontossága (az egyén  
 felelőssége az egész közösségért) 

 
 
A családi élet harmóniája Felelősség vállalás a családban. 
(2 óra) A szülők, nagyszülők tisztelete. 
 A családi együttélés szabályai. 
 
 
Az osztály életével kapcsolatos A magatartási és tanulmányi helyzet havonkénti 
feladatok megoldása értékelése. 
(12 óra) Tanulók által javasolt témák feldolgozása. 
 
 
Egészséges életre nevelés A serdülőkor biológiai és higiéniai problémái. 
(9 óra) Környezetünk esztétikuma. 
 Sport a serdülők életében. 
 Az egészséges táplálkozás fontossága  
 (táplálkozási szokások, új törekvések) 

 Az élvezeti szerek káros hatásai a fejlődő  
 szervezetre ( cigaretta, alkohol,kábítószer)  
 

 
Pályaorientáció Az egyes iskolatípusok, nyújtotta továbbtanulási 
(2 óra) lehetőségek ismertetése. 
 Elképzelések és lehetőségek a pályaválasztásban. 
 
 

A szabadidő helyes eltöltése Színház és a könyvtár által kínált lehetőségek 
(4 óra) kihasználása. 
 Olvasás fontossága. 
 Viselkedés kultúra színház, könyvtár stb. 
 A filmek és a valóság. 
 

 



Gondolkodás, tanulás Az intelligencia-okosság fogalmak értelmezése. 
(6 óra) Ki miért tanul? 

Az egyéni tanulás hibái, korrekciós javaslatok. 
Tanulási technikák. 

 
 
Követelmények: 
 

� Ismerje meg a családi együttélés szabályait. 
 
� Ismerje a közösség és az egyén közötti kapcsolat fontosságát. 
 
� Legyen ismerete a fontosnak tartott emberi értékekről, azokat érvényesítse 

az emberi kapcsolataiban. 
 
� Ismerje meg a serdülőkorhoz kapcsolódó biológiai változásokat. 
 
� Mérje fel adottságát és ismerje a továbbtanulási lehetőségeit. 
 
� Tartsa fontosnak a kulturális értékeket. 



7. évfolyam 
 
Heti óraszám: 1 
Éves óraszám: 36 
 
 
Témakörök     Tartalmak 
 
 
Közösség és személyiség A közösség tervei, feladatai a tanévre. 
( 1 óra +az első nap 4 óra) A diák önkormányzati munka erősítése 
 
 
A családi élet harmóniája A család, mint nevelő közösség. 
(2 óra) A családi élet hagyományai, a család fontossága 
 funkciói. 
 Konfliktusok a családban. 
 
 

Az osztály életével kapcsolatos A tanulók magatartásának és tanulmányi 
feladatok megoldása munkájának értékelése, fontossága a  
(12 óra) továbbtanulás elérése érdekében. 
 Aktuális illetve a tanulók által javasolt téma 
 feldolgozása. 
 
 
A szabadidő helyes eltöltése A múzeumok, kiállítások, koncertek által  
(2 óra) közvetített ismeretek fontossága. 
 A tánckultúra fejlesztése, a zenehallgatás  
 szükségessége. 
 

 
Egészséges életre nevelés Egészséges életmód összetevői 
(9 óra) Napirend, tanulás, szórakozás, pihenés 

 táplálkozás, testkultúránk 
 Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 
 
A fejlődő szervezet ellenségei 

 Dohányzás 
 Alkoholizálás 
 Kábítószerezés 

 
Betegségek, fertőző betegségek 
 Barátság, szeretet, szerelem, szexualitás, 
 házasság 
 



Pályaorientáció Célkitűzéseink és lehetőségeink. 
(4 óra) Egyéni jövőképünk. 
 Pályaválasztást meghatározó körülmények: 
 Mire készítenek fel az egyes iskolatípusok 

- az egri beiskolázási lehetőségek részletes 
 megismerése. 
 Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, 

foglalkozás, beosztás, munkakör 
 
 
Gondolkodás és tanulás  Önállóság a tanulásban. 
(6 óra) Emlékezet és más szellemi képességek  
 fejlesztése. 

Munkafegyelem, pontosság a tanulásban. 
Tanulom, mert érdekel. 
Műveltség fogalma. Műveltség és művelődés fon-
tossága napjainkban. 
A közélet eseményeiről való tájékozódás lehető-
ségei. 

 
 

Követelmények 
 
 

� A tanuló tudja, hogy egy adott közösségben cselekvő tagként vehet részt. 
 

� Legyen tudatában az egészség fontosságának. 
 

� Legyen tudatában a káros szenvedélyek egészségkárosító hatásával. 
 

� Ismerje a családi élet hagyományait. 
 

� Használja ki a művelődési lehetőségeket. 
 

� Tudatosan készüljön a pályaválasztásra. 



8. évfolyam 
 

Heti óraszám: 1 
Éves óraszám: 36 
 
 
Témakörök      Tartalmak 
 
 
Közösség és személyiség A közösség céljai, feladatai a tanévre. 
(1óra+első nap 4 óra) Saját és mások munkájának értékelése, bírálata. 

Konfliktusok a közösségben, azok megoldási  
lehetőségei. 

 
 
A családi élet harmóniája A család belső és külső kapcsolatai. 
(2 óra) A család mai problémái, lehetséges megoldások. 
 
 
Az osztály életével kapcsolatos A tanulókkal kapcsolatos magatartási és 
feladatok (12 óra) tanulási problémák megbeszélése. 
 
 
A szabadidő helyes eltöltése A műveltség társadalmi szerepe. 
(2 óra) Az önálló ismeretszerzés színterei. 
 A tanulás és a szórakozás helyes aránya. 
 
 
Gondolkodás és tanulás Szórakozás, művelődés az informatika  
(4 óra) eszközeivel. 
 Ügyintézés a mindennapi életben. 
 
 
Egészséges életre nevelés Serdülő fiúk, lányok aktuális problémái. 
(9 óra) A fiatalkori bűnözés. 

Környezetünk védelmének és az emberiség egés-
zségének összefüggése (víz, talaj és légszennye-
zés) 
Káros szenvedélyek veszélyessége! 
 
 
 
 
 



Pályaorientáció Jövőnkre készülünk: reális önismeret, 
(6 óra) megfelelő szakma és pályaismeret. 
 Bizonytalankodók segítése. 
 Továbbtanulással kapcsolatos teendők: 

- pályaválasztási szülői értekezlet, az iskolák 
bemutatkozása 
- iskolalátogatások: betekintés az egyes 
iskolák életébe 
- dokumentáció, felvételi lapok kitöltése 
- felkészülés a felvételire 

 
 
Követelmények  
 

� Legyen rá jellemző a kultúrált magatartású ember viselkedése 
 

� Legyen tisztában szellemi képességeivel és úgy válasszon iskolatípust. 
 

� Ismerje a legfontosabb emberi értékeket. 
 

� Tudatosan készüljön a választott „jövőjére”. 
 

� A serdülőkor biológiai változásait a rá leselkedő veszélyek ismeretében 
élje meg. 


