
OKTATÁSI PROGRAM 
OSZTÁLYFŐNÖKI 

TECHNIKUM 9-13. ÉVFOLYAM 

Tantárgyi struktúra és óraszámok: 

Osztályfőnöki 9. évf. 
(36 hét) 

10. évf. 
(36 hét) 

11. évf. 
(36 hét) 

12. évf. 
(36 hét) 

13. évf. 
(31 hét) 

Heti óraszám (óra) 1 1 1 1 1 
Éves óraszám (óra) 36 36 31 36 31 

9. évfolyam 

Témakörök Óraszám 
(óra) 

1. Önkép, önfejlesztés, eredményes tanulás módszerei 9 
2. A család 8 
3. Egészség, egészségvédelem 8 
4. Viselkedés szabályai a mindennapokban 7 
5. Honismeret, közösségi szolgálat 4 
Éves óraszám:  36 

10. évfolyam 

Témakörök Óraszám 
(óra) 

1. Tanulás, tudás 5 
2. Társas kapcsolatok, a család 8 
3. Káros szenvedélyek, betegségek, balesetek 12 
4. Illemszabályok 3 
5. Szülőhazám: Magyarország 8 
Éves óraszám:  36 

11. évfolyam 

Témakörök Óraszám 
(óra) 

1. Élettervek 6 
2. Teljesítmény az iskolában, önművelés 7 
3. Kapcsolatok 7 
4. Fiatalok életmódja 6 



5. Szexuális kultúra, családalapítás 6 
6. Intézmények rendszere, munkaerőpiac 4 
Éves óraszám:  36 

 

12. évfolyam 

Témakörök Óraszám 
(óra) 

1. Felkészülés az érettségi vizsgára 5 
2. A munka világa 10 
3. Állampolgári jogok és kötelességek 10 
4. Párválasztás 5 
5. Környezetkárosítás és ennek hatásai az emberre 6 
Éves óraszám:  36 

 
 

13. évfolyam 

Témakörök Óraszám 
(óra) 

1. Tanulási stratégiák 4 
2. A társadalmi integráció 6 
3. Házasság, család, gyermekvállalás 8 
4. Férfiak és nők a társadalomban 8 
5. Érettségi vizsga, álláskeresési technikák 5 
Éves óraszám:  31 

 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra, ismétlésre 
és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
 
  



 
9. évfolyam 

 
Tematikai 

egység 
 

Osztályfőnöki óra Órakeret 
36 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok 
felhasználható elemei. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Az önfejlesztés igénye, lehetőségei, módjai. 

Az eredményes tanuláshoz szükséges képességek, attitűdök. 

Társas kapcsolatok az osztályban. 

A család történelmileg kialakult funkciói. 

A szülők és a gyermekek a családban. 

Egészség és egészségvédelem. 

Saját testünk ismerete, testkultúránk. 

Napirend, táplálkozási szokásaink. 

Kommunikáció a mindennapokban, viselkedés az iskolában. 

Szűkebb pátriánk múltja, jelene, hagyományai. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A tanuló ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát. 
Legyen elképzelése az egyéni és társadalmi szintű tanulás fontosságáról. 
Ismerje a családi példák hatásait az egyének és a közösségek életére. 
Ismerje a legfontosabb ünnepek tartalmát és jelentőségét. 
Ismerje fel az egészséges életvitel fontosságát. 

 
 

10. évfolyam 
 

Tematikai 
egység 

 
Osztályfőnöki óra Órakeret 

36 óra 
Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Tanulás, tudás, művelődés. 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok. 

A kommunikáció és a személyiség. 

Barátság, szerelem, felelősség a szexuális életben. 



Konfliktusok a családban. 

Az egészséget támadó környezet: dohányzás, alkohol, 

kábítószerek. 

Balesetek, elsősegély-nyújtás. 

A gyógyítás intézményei. 

Szülőhazám: Magyarország (ereklyék, jelképek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A tanuló ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát. 
Legyen tisztában az emberek közötti kapcsolatok jelentőségével. 
Ismerje a családi példák hatásait az egyének és a közösségek életére. 
Tudja felmérni a káros szenvedélyek egyénre, családra és a társadalomra kifejtett 
hatásait. 
Ismerje hazánk jelképeit, mérje fel azok jelentőségét. 
Ismerje fel az egészséges életvitel fontosságát. 
 
 

11. évfolyam 
 

 
Tematikai 

egység 
 

Osztályfőnöki óra Órakeret 
36 óra 

Előzetes tudás A 10. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Élettervek, pályaelképzelések. 

Önművelés, önképzés, szaktudás fejlesztése, átképzés. 

Az egyén és közösség együttműködéséhez szükséges 

szabályok. 

Divat, beszédstílus a fiatalok körében. 

A család életének szervezése, gazdálkodás a családban. 

A sport és az egészséges életmód. 

Szexuális kultúra és a fogamzásgátlás. 

Csecsemő- és betegápolás. 

Ügyintézés, az intézmények rendszere. 



A munka szerepe az ember életében, a munkaerőpiac. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A tanuló ismerje fel saját felelősségét a személyiségének kialakításában. 
Legyen tisztában az önképzés, az új ismeretek elsajátításának 
szükségszerűségével. 
Ismerje fel az erkölcs, a jog, a törvények és a szabályok az egyénre és a 
társadalomra kifejtett hatásait. 
Legyen tisztában a rendszeres mozgás és az edzés egészségre kifejtett jótékony 
hatásaival. 
Ismerje a szexuális élet megkezdésének biológiai és erkölcsi feltételeit, a 
felelősségvállalás fontosságát egymás iránt. 
Tudjon önéletrajzot, kérvényt, kérelmet önállóan elkészíteni. 
tisztában legyen az ügyintézéssel polgármesteri hivatalban, rendőrségen, 
bankokban, bíróságon. 
Legyen tisztában a munka szerepével az emberré válás folyamatában. 
 
 
 

12. évfolyam 
 

 
Tematikai 

egység 
 

Osztályfőnöki óra Órakeret 
36 óra 

Előzetes tudás A 11. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Felkészülés az érettségi vizsgára. 

A munkavállalás, a munkaviszonnyal kapcsolatos szabályok, a 

munkanélküliség. 

Állampolgári jogok és kötelességek, nagykorúság, 

Magyarország Alaptörvénye. 

Párválasztás – házasságkötés, a családi élet jogi szabályozói, a 

válás. 

Egészségügyi ellátás rendszere Magyarországon. 

A környezetkárosító hatásai az emberi szervezetre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A tanuló legyen tisztában az előtte álló vizsgák követelményeivel, azok lebonyolítási 
rendjével, szabályaival. 
Ismerje a munkaviszony létesítésének, megszüntetésének lehetőségeit, a 
pályakezdőket megillető munkanélküli ellátásokat. 
Ismerje az Alaptörvényben rögzíti a jogokat és kötelességeket. 



Ismerje a házasságkötés érzelmi, anyagi megalapozottságának jelentőségét, a jogi 
és etikai kötelezettségeket. 
Legyen tisztában az alapellátás elemeivel: háziorvosi, házi-gyermekorvosi, 
iskolaorvosi, fogászati és védőnői ellátás, szakorvosi és kórházi ellátás, ismerje a 
társadalombiztosítási alapon történik a betegellátás rendszerét. 
Ismerje a környezetkárosító hatások emberre kifejtett hatásait: légszennyeződés, 
vízszennyeződés, zajártalom. 
 
 
 

13. évfolyam 
 

 
Tematikai 

egység 
 

Osztályfőnöki óra Órakeret 
31 óra 

Előzetes tudás A 12. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex 
műveltség-
területhez 

kapcsolható 
fejlesztési 
feladatok 

Tanulási stratégiák az érettségire. 

Társadalmi normák és a deviáns magatartás. 

A társadalmi integráció/kohézió. 

Házasság, család, gyermekvállalás. 

Férfiak és nők a társadalomban (a hagyományos nemi 

szerepek változásai). 

Életpálya-építés, karriertervezés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
A tanuló ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát. 
Legyen képes különféle információ-források használatára az eredményes tanulás 
érdekében. 
Legyen tisztában a normakövető és normaszegő magatartási mintákkal. 
Ismerje fel a társadalmi kohézió erősítésének szükségességét, és az ehhez 
szükséges eszközöket. 
Rendelkezzen reális elképzelésekkel a családtervezésről. 
Legyen tisztában a műveltség összetevőivel és azok fontosságával 
 
 
 
 
 
 
 


	Tantárgyi struktúra és óraszámok:

