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Az osztályfőnöki órák témái
Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső
osztályfőnöki óráin







A házirend szabályainak megbeszélése.
Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.
Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.
Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.
 A kerékpáros közlekedés szabályai.

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
 Félévente legalább egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az
alkohol- és kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a
személyes higiénia; a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat
(iskolaorvos, védőnő) vagy a körzeti megbízott segítségének igénybe vételével.
 Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes






módja.
Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév
végén.
Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.
Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
Lehetőségekhez mérten az osztálykirándulás előkészítése.
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5. évfolyam
Tananyag
Tanuljunk tanulni: Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is tanulni kell. Nehéz
és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban.
Személyiségünk: Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás, szenvedély.
Test és lélek: Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségese. Testkultúra
(testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes felhasználásáról.
Tudni illik: Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás illemtana: színház,
mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand.
Családi élet: Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban (hétköznapok,
ünnepek).
Közlekedés: Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. Tömegközlekedési
lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek.

Követelmény:
A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami érdekel, amit
szívesen csinálok. Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör
megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. Testünk iránti
felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb összefüggései. Alapvető viselkedési normák
gyakoroltatása, betartása, megkövetelése. A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás
szerepének tudatosítása. Az egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása. Kövesse a
közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és vidéki közlekedésben lévő
különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés szabályait!
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6. évfolyam
Tananyag:
Tanuljunk tanulni: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás: Problémamegoldás, tanulás,
emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás.
Személyiségünk: Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes adottságok: testi
alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és szenvedély: jó és rossz
szokásaink.
Test és lélek: Test és lélek egysége. Egészséges életmód- testkultúra, mentálhigiénia.
Növekszem, változom.
Tudni illik: Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás. Telefonálás
illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság.
Családi élet: Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés, nemi higiénia.
Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban.
Közlekedés: Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak bővítése. Közlekedési
jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés (országúti, vasúti, városi).

Követelmény:
A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és az egyéb szellemi
képességeket! Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a helyes
önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való
elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem kialakulásában!
Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó jellemzőit! Ismerje az
ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. Alapvető magatartási normák ismerete.
Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az egészséges élet
alapfeltétele! Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági
felszereléseit!
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7. évfolyam
Tananyag:
Test és lélek: Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód testkultúra,
mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a médiák. A
reklám hatása.
Személyiségünk: Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek,
tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik, örömök,
félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések.
Pályaorientáció: Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség, számolási
képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. Képesség és
teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai.
Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés.
Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, munkakör, képesítés,
képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Szabadban dolgozni, testi
erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben dolgozni, szellemi munkát
végezni stb.
Közlekedés: A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. Veszélyhelyzetek
kialakulása.
Tudni illik: Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana. Hogyan? Miről?
Kamaszszerelem.

Követelmény:
Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros szenvedélyek
veszélyeiről és elkerülésük módjáról! Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes
összetevői örököltek, mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem
alakulásában! A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a
képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a testi
adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes munkavégzésben.
Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség állapotát, az átképzés
szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat. Azonosítani az érdeklődési
területeket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a
pályaválasztásban. Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a
KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút,
főútvonal! Helyes viselkedési formák tudatosítása.
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8. évfolyam
Tananyag:
Személyiségünk: Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat önmagamról és másokról.
Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, énideál, értékek.
Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, akaraterő, felelősség.
Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének, másságának elismerése, tisztelete.
A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás, versengés, kompromisszumok. Jellemlelki tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség,
kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember,
mint értékelő lény. Az értékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak
tartott értékek. Az ember, mint erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a
hibázás és a bűn.
Az erkölcsös cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy,
szükséglet, lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és viselkedés.
Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői. Pályaorientáció:
Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség.
Számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési
képesség. A képesség és teljesítmény összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és
szellemi szempontjai. A munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota,
folyamata, az átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka.
Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok: A pályák megismerésének
lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás leírások. Pályaszintek,
egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, továbbtanulási lehetőségek. A
pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások. Videofelvételek elemzése, pályatabló
készítése, riportok készítése, elemzése. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban.
Érdeklődési területek: Szabadban dolgozni, növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek
között dolgozni. testi erőt kifejteni, formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal
dolgozni. Technikai feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni,
vásárolni. Tiszta környezetben dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos
készülékekkel dolgozni, építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a
motiváció szerepe a pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok,
öndefiníciós folyamatok támogatása.
Családi élet: Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk kapcsolata, egymás
segítése. Családi szabadidő szervezés.
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Követelmény:
Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! Legyen képes érvelni a
másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az értékek felismerésére és
elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, mások józan, igazságos
megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére,
indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit!
Legyen képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó
mozgatókat! Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit! A tanulók tudják: Felsorolni a
képességek fő jellemzőit. Felismerni a képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját
képességeik szintjeit. Azonosítani a testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás
szerepét az eredményes munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a
munkanélküliség állapotát, az átképzés szükségességét. A tanuló tudja: Azonosítani az
érdeklődési területek és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció
szerepét a pályaválasztásban.
Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, segítőkész! Tudja
szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, vallási, családi ünnepekről!
Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni!

Választható témák















A tanulást is tanulni kell
Tanulást segítő tevékenységek
Egészséges életrend
A helyes napirend kialakítása
A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége
Ünnep a családban
Az ünnepek szerepe az emberek életében
Ismerem-e önmagam?
A megismerés forrásai
Baráti kapcsolatok
Részvétel a házi munkában
A nyári szünidő tervezése
A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás
Fiúk és lányok barátsága






A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság
Igazmondás, hazugság
A serdülők biológiai és higiéniai problémái
Fejlesztő játékok tanulása
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Tudni illik, hogy mi illik
Illemtan a gyakorlatban
Lakásunk kultúrája
Pályaválasztásra készülünk

















Önállóság a tanulásban
Konfliktusok az osztályban
Igaz barátok az osztályban
A kulturált magatartás szabályai
Viselkedés ünnepi alkalmakkor
Bírálat, önbírálat
A család funkciói
Konfliktus a családban
Fizikai és szellemi munka
A pénz szerepe életünkben
Ápolt, divatos megjelenés
Hogyan rendezném be otthonomat?
A vendéglátás illemtana
A határainkon túl élő magyarság
Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban


















Az étkezési kultúra
Az iskolaválasztás gondja
A család pályaválasztási elképzelései
Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában
Törekvés a harmonikus életre
Jövőnkre készülünk
Harcban önmagunkkal
Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban
Ügyintézés a mindennapokban
Barátság, szerelem, szexualitás
Házasság és család, a felbomló család
Hétköznapok és ünnepek a családban
Korunk jellemző betegségei
A fiatalkori bűnözés
A hivatalos helyen való viselkedés illemtana
Különféle tanulási módszerek

 A jó időbeosztás, a helyes napirend
 Közösségfejlesztő játékok
 A kulturált viselkedés alapjai, illem
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Ismerős, haver, barát
Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása
Árulkodás, becsület, "betyárbecsület"
Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség

















Közlekedési szabályok, utazási illemtan
Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése
Megjelenés, öltözködés
A sport szerepe az egészséges fejlődésben
Helyem a családban, szüleink tisztelete
Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás
Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása)
Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye
A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása
Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége
Iskolai hagyományok megismerés
Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek.
Szerelem és házasság
Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink.
Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése

 Családi hagyományok, ünnepek
 A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia
 Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési
eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen
 A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése
 Megélhetés, gazdálkodás, jólét
 Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága
 Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink
 Helyünk Európában
 Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások
 Az információszerzés lehetőségei
 Családi munkamegosztás, segítés otthon
 A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás
 Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás, tánc,
képzőművészet stb.)
 Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása
 Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása

