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Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 +5 (36 hétre) 

Tankönyv: 
Segédanyag:                           

Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. 

Bácskai Júlia: Magánélettan 1–2. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2000, 2003. 

 

Témakörök / óraszám óra témák 

Szabad témakör 12  

Az első 5 órában: 

Nyári élmények. Az iskola, az osztályközösség legfontosabb információi, tanárok bemutatása, a házirend és az év rendjének 

ismertetése, baleset- és tűzvédelmi oktatás. Tankönyvosztás 

 

További órákon: 

Az adott évfolyamon aktuális szervezési feladatok, előre nem látható, váratlanul adódó problémák. 

Az osztályfőnök vagy az osztály által felvetett, fontosnak tartott témák megbeszélése (pl. közös programok előkészítése, aktuális 

események, hírek a médiában… tárgyalása). 

Védőnői, iskolapszichológusi órák egyeztetett témákban. 

Negyedéves értékelések előkészítése, tapasztalatok megbeszélése. 

Minden félév és év végén magatartás és szorgalomértékelés: önkép és társak véleménye. 

 

A fakultáció tapasztalatainak levonása, a helyes pályairányulás előkészítése. 
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22 órában: 

 Pontszámítás: a felvételi pontszámítás 

 Baleset megelőzés, figyelem felhívása, rendőrségi prezentációs óra 

 Szavazóképes polgárok vagyunk 

 Sztereotípiák, előítéletek, diszkrimináció 

 Tanulásmódszertan: a fakultációs tárgyak tanulása: más anyagszerkezet, más módszerek 

 Önismeret: (Szekszárdi Júlia): Új utak és módok. gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához), önismeret, 

önbizalom, alkalmazkodóképesség, önuralom, kudarctűrés 

 Agresszió (pszichológus által tartott óra) I., II.  

 Nyitott bíróság program: jogismereti előadások, tárgyalás látogatása, bírósági épület látogatása, börtönlátogatás, per 

szimulációk 

 Egészségnevelési előadások 

 Osztálykirándulás előkészítése, megszervezése, értékelése 

 Téma Fejlesztési területek 
Munkaformák,  

szemléltetés, eszközök 
Megjegyzés 

1.  Nyári élményeink, tapasztalatok 

a diákmunkákról 

A munka szerepe életünkben 

Mennyit, mire költhetünk? 

közös megbeszélés  

2.  Házirend, az iskola szabályai 

Statisztika, Tankönyvosztás 

Szabályok tiszteletben tartása közös megbeszélés  

3. Órarend, teremrend, tanáraink 

Balesetvédelmi, tűzvédelmi 

ismeretek 

Helyes napirend fontossága, 

pontos időbeosztás 

  

4. A tanév menete, operakaland, Kulturális lehetőségek tanári ismertető  
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színházbérletek 

5. Fakultációs vállalásaink (egyéni 

vállalások) 

pályaorientáció   

6. Pontszámítás továbbtanuláshoz 

 

pályaorientáció előadás  

7.  Balesetmegelőzés  rendőrségi előadás  

8.  Balesetmegelőzés  rendőrségi előadás  

9. Szavazóképes polgárok vagyunk    

10. Önismeret I.  szituációs gyakorlatok  

11. Önismeret II.  szituációs gyakorlatok  

12. Önismeret III.  szituációs gyakorlatok  

13. Önismeret IV.    

14.  Önismeret V.    

15. Pszichológus által tartott óra  előadás  

16 Pszichológus által tartott óra  előadás  
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17.  Nyitott bíróság program jogismereti előadások külső előadó  

18.  Nyitott bíróság program tárgyalás látogatása kihelyezett óra  

19.  Nyitott bíróság program tárgyalás látogatása kihelyezett óra  

20. Nyitott bíróság program börtön látogatása   

21. Nyitott bíróság program per szimuláció kihelyezett óra  

22. Egészségnevelés  meghívott előadó  

23. Egészségnevelés  meghívott előadó  

24. Testi lelki egyensúly  videó  

25. Osztálykirándulás 

(cserekapcsolat) 

előkészítés   

26. Osztálykirándulás 

(cserekapcsolat) 

szervezés   

27. Osztálykirándulás 

(cserekapcsolat) 

értékelés   


